_________________Sfinții români, modele de virtute și unitate de neam_______________________
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului
Biroul pentru catehizare parohială

Sfinții Români,
modele de virtute și unitate de neam

Cateheze întocmite cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei,
de către pr.lect.univ.dr. Liviu Vidican-Manci
Cluj-Napoca
August 2018

1

_________________Sfinții români, modele de virtute și unitate de neam_______________________

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am ales pentru
Centenarul României să ne apropiem de viața a zece sfinți care au îmbălsămat pământul țării
cu faptele lor bune.
Catehezele scrise cu prilejul Postului Maicii Domnului sunt puținul pe care-l putem oferi
în acest moment în care recuperarea memoriei înaintașilor noștri este nu doar un act de
recunoștință, ci unul de smerenie și dragoste, de comuniune cu Biserica Triumfătoare.
În același timp, revenim asupra acestui model de cateheză, aghiografică, pentru a da un
răspuns celor care deplâng lipsa modelelor. Vom avea, așadar, ocazia să ne inspirăm din viața
Sfântului Pahomie de la Gledin, călugăr viețuitor și mare ierarh iubitor de cultură, a Sfântului
Ioan Casian, apologet înflăcărat al Sfântului Ioan Hrisostom și organizator de viață monahală,
a Sfinților Năsăudeni, luptători pentru dreptate și credință strămoșească, a Sfântului Sava de la
Buzău, stâlp de credință și nefățarnic mărturisitor, a Sfântului Irodion, iubitor de viață
pustnicească, a Sfântului Ștefan cel Mare, model pentru decidenții țării, de dragoste, fidelitate
față de glie și de apărător al credinței, a Sfântului Antim Ivireanul, străinul a căruia inimă a
bătut înțelepțește pentru Țara Românească, a Sfântului Neagoe Basarab, mare ctitor și
domnitor, dar mai ales promotor al păcii, și, nu în ultimul rând, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul,
cel ce în nevoință și priveghere și-a câștigat mântuirea.
Acestea vor fi titlurile catehezelor pregătite:
1. Sfântul Pahomie de la Gledin, luminător de neam prin rugăciune și lectură
2. Sfântul Ioan Casian, model de bărbăție
3. Sfinții Năsăudeni, modele de martiriu pentru Hristos și Țară
4. Sfântul Sava de la Buzău, model de tărie în credință
5. Sfântul Irodion, model de rugăciune
6. Sfântul Ioan Valahul, model de curăție
7. Sfântul Ștefan cel Mare, model de apărător al credinței
8. Sfântul Neagoe Basarab, omul păcii
9. Sfântul Antim Ivireanul, model de înțelepciune
10. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, model de nevoință și priveghere
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1. Sfântul Pahomie de la Gledin, luminător de neam
prin rugăciune și cultură (14 aprilie)
În anul centenarului, când vorbim despre minunea națională, despre împlinirea unui vis
ce părea de neîmplinit, când „Hora unirii” s-a cântat în cele Trei Principate, a vorbi despre
Sfinții români, stâlpi ai credinței ortodoxe, capătă intonație de rugăciune.
Pentru neamul românesc, timpurile nu au fost niciodată prietenoase. Secolul al XVIIIlea se înscrie și el în această logică morbidă de subjugare și batjocorire prin jaf și dictatură.
Transilvania siluită să se lepede de credință pentru compromisul greco-unit, iar, Moldova și
Țara Românească silite să accepte domniile fanariote care, la rândul lor, mai mult au spoliat
glia decât au slujit Țara. În aceste vitregii, Dumnezeu frământă din huma românească, din
lacrimă și dor, o salbă de sfinți la care se adaugă și Sfântul despre care vom vorbi în această
cateheză, Pahomie de la Gledin.
Vom încerca să evidențiem două dimensiuni ale complexei sale personalități, dragostea
de Dumnezeu reflectată în rugăciune și dragostea de carte, de înțelepciune. Acestea vor fi
trecute prin filtrul Sfintei Scripturi și ale Părinților, iar la final vom căuta răspuns la întrebarea
„cum să-l fac pe Sfântul Pahomie, modelul meu?”.
Viața Sfântului începe în casa preotului Iftimie și a preotesei Ana, pe frumoasele
meleaguri năsăudene ale Gledinului, la finele secolului al XVII-lea1. Amprentat de atmosfera
familiei, de rugăciune, postire și dragoste față de carte, a râvnit încă de mic pentru o viață
devotată exclusiv lui Dumnezeu. Activitatea eclesiastică debutează în zorii secolului al XVIIIlea, când în anul 1702 obștea mănăstirii Neamț îl alege egumen, ascultare în care nu
îmbătrânește. În 1704, se angajează într-un pelerinaj la Marea Lavră, Lavra Pecerska, unde îl
va întâlni pe Sfântul Dimitrie, Mitropolitul Rostovului. După doi ani de rugăciune și meditație,
la întoarcere, nu va mai accepta funcția de egumen. În 1706 a fost ales episcop al Romanului,
scaun din care se va retrage în 1714. Lavra Pecerska a lăsat în sufletul vlădicului dorul după

1

Despre Sfântul Pahomie de la Gledin au scris: PR.NICOLAE FEIER, Cuviosul Ierarh Pahomie de la Gledin,
Ed.Renașterea, Cluj-Napoca 2004; DORIN ARSINTE, Pe urmele Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin,
Ed.Mesagerul, Bistrița, 2011; IEROM.AMBROZIE GHINESCU, Viața Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, ctitorul
Pocrovului, Ed. Barna’S, Bistrița, 2012; cronica PR. BOGDAN IVANOV, „Primul Sfânt Bistrițean – Sfântul Cuvios
Ierarh Pahomie de la Gledin” în Tabor, 2 (mai 2007), pp.81-82; PR.DR.BOGDAN RACU, „Sf.Ierarh Pahomie de la
Gledin, Episcopul Romanului” în https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/sf-ierarh-pahomie-de-la-gledinepiscopul-romanului (accesat în 10 iulie 2018). La această descriere bibliografică lapidară se pot adăuga și multe
alte lucrări.
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rugăciune, meditație și lectură ceea ce l-a făcut să revină în 1717. Și-a luat rămas bun de la
această lume în 1724. Canonizarea sfântului a venit după aproape trei secole, în 14 aprilie 2017
fiind aprobată în Ședința Sfântului Sinod.
Foarte pe scurt, aceasta este biografia sfântului. Întrebarea ce se pune este centrată pe
profilul bun de urmat al acestuia; pe modelul inspirator și vrednic de pus în icoană.
Sfântul a fost recunoscut de contemporanii săi ca un neostenit rugător și mare iubitor de
carte. Slujba Acatistului2, în tropar, îl numește „stâlp neclintit al rugăciunii curate”. Aceste
cuvinte împlinesc îndemnul Sfântului Pavel „Rugați-vă neîncetat” (I Tes.5 17), rugăciune care
întărește și luminează. Viața dusă în slujirea și vorbirea cu Dumnezeu face ca afirmația lui
Evagrie Ponticul, să se adeverească, „rugăciunea este rodul bucuriei și al mulțumirii.”3
Condacul pune în evidență nu doar viața călugărească, pe care a iubit-o mai mult decât
pe cârja arhierească, ci și mintea luminată a Sfântului Pahomie: „Pe iubitorul de nevoințe
sihăstrești și ierarhul preaînțelept al Bisericii lui Hristos, pe Pahomie, floarea cea minunată a
pământului Gledinului, să-l lăudăm după vrednicie, ca pe cel ce s-a învrednicit, prin harul lui
Dumnezeu, a dobândi lucrarea rugăciunii celei curate și a biruit uneltirile vrăjmașilor. Pentru
aceasta, într-un glas, cu bucurie să-i cântăm: Bucură-te, Părinte Pahomie, ierarhe
preaînțelepte!” (Condacul 1, Acatistul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul
Romanului).
Într-una din cărțile pe care le prețuia mult, Cheia înțelesului (1678 București) pe care a
donat-o schitului pe care l-a ctitorit, Pocrov, îndemna ca aceasta să fie citită părinților ce vor
viețui acolo, întrucât le va fi de folos sufletelor4, oferindu-le în plus, la această carte un cuprins
întocmit de el însuși. Pentru acea vreme deținea un număr însemnat de cărți. Toate au fost citite
cu drag și atenție, lăsând pe ele o seamă de însemnări. „Dumnezeu ce a zis să lumineze lumina
adică pe întuneric, Acela au descoperit aceste sfinte scripturi neamului nostru acela ce ședea
întru întunerecul necunoștinței și în umbra legii și a nepriceperii, iar acum au strălucit soarele
dreptății credința cea bună ... dau laudă lui Dumnezeu, dau numele Domnului nostru Iisus
Hristos tot neamul nostru românesc ... să-l laude pe Domnul Iisus Hristos”. În același ton este

2

Textele imnografice sunt compuse de pr. Ioan Pintea și episcopul Ioachim Băcăuanul; mai multe detalii în Bogdan
Ivanov, „Primul Sfânt Bistrițean – Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin...” p.82.
3
EVAGRIE PONTICUL, „Cuvânt despre rugăciune” în Filocalia, vol. I, traducere din grecește, introducere și note
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, București, 20042, p. 78
4
PR. DR. BOGDAN RACU, „Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului” în https://doxologia.ro/vietilesfintilor/sinaxar/sf-ierarh-pahomie-de-la-gledin-episcopul-romanului (accesat în 10 iulie 2018)
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făcut și îndemnul: „citește cuvintele cu minte deșteaptă și cu candela și vei pricepe tainele lui
Dumnezeu toate. Lasă-te de toate relele”5.
Privind spre zorii secolului al XVIII-lea când condițiile de trai erau grele, când era timp
de război iar posibilitățile învățătorești și mai grele, să ne întrebăm: ne rugăm astăzi suficient
sau ne lăsăm distrați de clopoțeii ademenitori ai lumii noastre? Iubim noi și copiii noștri cartea
și lectura ca cel care a făcut din cărțile pe care le-a deținut, Sfântul Pahomie, comoară de
neprețuit pentru Mănăstirea Neamțului, și punte de cuvânt peste veacuri?
Sfântul Pahomie depășește prin personalitatea sa duhovnicească două mari probleme ale
timpului nostru. De aceea îl socotim ca model de urmat. Profilul rugătorului ne arată că orice
se poate învinge prin rugăciune, iar, iubirea Sfintei Scripturi, a cărților sapiențiale, călăuzitoare
spre înțelepciune, invită pe creștinul ortodox să-și lumineze mintea.
Acum, când ne sunt oferite atât de multe alternative pentru ocuparea timpului liber,
rugăciunea și lectura se arată a fi salvatoare. Tudor Arghezi spunea cu o puternică doză de
optimism: „Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte/ decât un nume adunat pe-o carte, în seara
răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine/ prin râpe și gropi adânci/ Suite de bătrânii
mei pe brânci/ Și care, tânăr, să le urci te-așteaptă/ Cartea mea-i fiule o treaptă”(Testament).
Zestrea pe care o putem da copiilor noștri este spirituală, duhovnicească, și este mult mai
valoroasă decât orice altă moștenire.
Sfântul Pahomie a trăit în timpuri grele, mult mai grele pentru credință decât ale noastre.
Presiunea catolică l-a alungat din Transilvania în Moldova, iar domniile fanariote l-au pus în
„băjenie” pe câmpiile ucrainene. Dar prin rugăciune și știință de carte a izbândit. Pe noi ce ne
oprește, când lucrurile sunt mai simple decât atunci? Iată o întrebare al cărei răspuns îl vom afla
doar urmând modelul Sfântului Pahomie, prin rugăciune și lectură. Amin!

5

PR. DR. BOGDAN RACU, „Sf.Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului” în https://doxologia.ro/vietilesfintilor/sinaxar/sf-ierarh-pahomie-de-la-gledin-episcopul-romanului (accesat în 10 iulie 2018).
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2. Sfântul Ioan Casian, model de bărbăție (28 februarie)
Rugăciunea și iubirea de carte sunt elemente fundamentale pentru un om ce dorește să
se mântuiască. Ce este rugăciunea sau cum se traduce iubirea de carte, cultura și inteligența am
avut ocazia să urmărim și, chiar să notăm, din viața Sfântului Pahomie.
În rândurile ce urmează, ne vom apropia de un subiect, la fel de valoros, care ne va
poziționa într-o stare interogativă vizavi de viața noastră personală, de căutările noastre și, de
ce nu, de împlinirea noastră. Una dintre virtuțile mult apreciate în antichitatea păgână a fost
bărbăția, dar, ce fel de bărbăție? O bărbăție reflectată în forță, dominație și chiar dictatură.
Creștinismul, cum s-a întâmplat cu majoritatea virtuților, a schimbat sensul bărbăției. Aceste
elemente sunt ușor de observat în viața sfinților, iar unul dintre ei socotim că este Ioan Casian,
sfânt străromân.
Sfântul Ioan Casian, după majoritatea surselor istorice, s-a născut pe pământ dobrogean
într-o zonă ce astăzi poartă numele de „podișul casian” și „peștera lui Casian”. El aparține
fondului creștin comun, fiind cel care a organizat viața monahală din Apus, înaintea Sfântului
Benedict, după regulile Răsăritului. Mai mult decât atât, are o serie de scrieri despre patimile
trupești, fapt care-l face pe pr. Dumitru Stăniloae să sublinieze, în scurta biografie ce o dedică
sfântului, „că descrie cu atâta pricepere mișcările pătimașe ale sufletului, încât aproape silește
pe cetitor să-și descopere greșelile și să le ocolească, de unde înainte nu le vedea decât ca printro ceață”6.
A avut o viață brodată de călătorii importante și decisive, a fost călugărit la Betleem, a
ajuns la Constantinopol, a făcut mai multe călătorii la Roma și a întemeiat o vestită mănăstire
la Marseille, în Franța, nu înainte să fi cunoscut ascetica viață a călugărilor din pustia Egiptului,
a Palestinei, Mesopotamiei și Capadociei7.
Sfântul era permanent însoțit de fratele în călugărie, Gherman, alături de care va primi
binecuvântarea de a trăi în pustnicie, moment în care au plecat în Egipt. Dar acolo nu au putut
găsi liniștea, din pricina lui Teofil al Alexandriei care îi alungă din pustie. Grupul călugărilor

6

PR. DUMITRU STĂNILOAE, „Viața și scrierile Sfântului Ioan Casian” în Filocalia, vol. I, traducere din grecește,
introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, București, 20042, p. 98; a se vedea și prezentarea
aghiografică https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-cuvios-ioan-casian-romanul, accesat 14 iulie 2018.
7
https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-cuvios-ioan-casian-romanul.
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alungați primește ocrotire la Sfântul Ioan Gură de Aur, pe atunci arhiepiscop al
Constantinopolului8.
Acesta este un moment cheie în devenirea Sfântului străromân Ioan Casian. Este
hirotonit întru diacon de către marele orator al creștinătății, Sfântul Ioan Gură de Aur, în anul
4009. În 404 când Sfântul Hrisostom a fost trimis în al doilea exil, Ioan Casian, sfântul nostru
dobrogean, a luat drumul Romei pentru a-l apăra în fața papei și a căuta să înlăture nedreptatea
ce i se făcea. Or, acest moment subliniază, pe lângă dragostea lui față de monahism și rugăciune,
un puternic spirit frățesc, manifestat în curaj, în bărbăție10.
Dar ce este bărbăția și cum o găsim noi descrisă în scrierile Sfinților? Cât de importantă
este înțelegerea corectă a bărbăției?
De la început suntem îndatorați să subliniem că Sfântul Ioan Casian a fost înainte de
toate un mare bărbat. Nu numai că a ajuns la Roma și l-a apărat pe Sfântul Ioan Gură de Aur,
asumându-și consecințele unor posibile represalii din partea taberei lui Teofil al Alexandriei, ci
în primul rând pentru că a căutat cu toată ființa lui să biruiască patimile trupului.
Sfântul Petru Damaschinul, trăitor în secolul al VIII-lea, atrăgea atenția asupra
trăsăturilor bărbăției ce l-au caracterizat și pe sfântul Ioan Casian: „Însușirea bărbăției nu stă în
a birui și a asupri pe aproapele. Căci aceasta este semeție și se află deasupra bărbăției. Dar nici
a fugi de frica ispitelor de lucrările și de virtuțile cele după voia lui Dumnezeu. Căci aceasta
este lașitate și se află dedesubtul bărbăției. Bărbăția înseamnă a stărui cu răbdare în tot lucrul
bun și a birui patimile sufletului și ale trupului. (...) Iar cele două patimi pe care le-am amintit,
deși par potrivnice laolaltă, vin însă din neputință. Semeția se ține pe sus și înspăimântată,
chipurile, făcând impresie ca un urs neputincios. Iar frica fuge ca un câine alungat.”11
În ce ne este Sfântul model de urmat? În faptul că bărbăția lui, curajul lui nu s-au
manifestat în raportul exercitării unei forțe disproporționate față de cei din jurul lui, nicidecum.
Frumusețea purtării Sfântului a fost că „a stăruit cu răbdare în tot lucrul bun și a biruit patimile
sufletului și ale trupului”.
Într-o lume în care suntem îndemnați să credem că bărbăția stă în putere fizică și
materială, vin acești sfinți și ne arată adevărata cale a bărbăției, adevărata virtute. De aceea

8

Mai multe detalii despre viața Sfântului Ioan Gură de Aur în Viața Sfântului Ioan Gură de Aur în relatările
istoricilor bisericești Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen și Fer.Teodoret al Cirului, trad.de pr.
Prof.
Constantin Cornițescu, EIBMBOR, 2001.
9
PR. DUMITRU STĂNILOAE, „Viața și scrierile Sfântului Ioan Casian” în Filocalia, vol. I, traducere din grecește,
introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, București, 20042, p. 97.
10
PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Trinitas, Iași, 2004, p. 136.
11
SFÂNTUL PETRU DAMASCHINUL, „Cuvântul 19” în Filocalia, vol. I, traducere din grecește, introducere și note
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, București, 20042, p. 218.
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Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Să nu-mi arăți că cineva este bărbat din aceea că poartă
veștminte bărbătești și centură, nici din faptul că se poartă cu autoritate și înfricoșare acasă, ci
vădește-mi că este bărbat din mintea lui cea iubitoare de înțelepciune, din aceea că își ține din
scurt patimile, că biruie bolile sufletului său, că își cârmuiește și este stăpân în casa lăuntrică a
inimii și nu se lasă încoace și-ncolo de gândurile cele fără de rânduială”12.
Suntem oare în postura celor pe care Sfântul îi socotește lași și fricoși? Suntem noi
creștini îngăduitori cu cei din jurul nostru și cu propriile păcate bărbați necruțători? Luptăm cu
vitejie cu propriile păcate și patimi, înainte de a vedea păcatele celor din jurul nostru? Funcție
de răspunsul, în Hristos, pe care-l vom da, vom ști dacă virtutea bărbăției ne este proprie.
Sfântul Ioan Casian a impresionat prin viața lui de anahoret, de postitor, de luptător cu
patimile, dar și de apărător al dreptății. Bărbăția lui a fost una deplină și ne poate inspira fiecare
clipă din viața noastră.

12

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Lumina Scripturilor. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur,

selecția textelor, introducere și note de pr.asit.dr.Liviu Petcu, ed. Basilica, București, 2015, p. 142-143.
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3. Sfinții Năsăudeni, modele de martiriu
pentru Hristos și Țară (12 noiembrie)
Bărbăția ca valoare creștină, ca virtute specifică sfinților, ne aducem aminte, o întâlnim
și la Ioan Casian, Sfântul nostru dobrogean. Principala învățătură este aceea că bărbăția este
virtute specifică bărbaților și femeilor deopotrivă, și este încununată de lupta înflăcărată
împotriva păcatului și a patimilor.
O altă calitate, înrudită cu bărbăția, este spiritul de sacrificiu, martiriul pentru valoarea
supremă, Hristos, dar și pentru un obiectiv secundar în raport cu Mântuitorul, dar foarte
important și el, Țara. Între multele icoane pe care le întâlnim în sinaxarul creștin ortodox, pentru
a înțelege mai bine ce înseamnă jertfirea pentru credință și țară, ne-am apropiat de sfinții
locurilor noastre, cunoscuți drept Sfinții Martiri Năsăudeni.
Secolul al XVIII-lea, așa cum am putut observa din viața Sfântului Pahomie de la
Gledin, a fost un veac greu pentru creștinii din țara Năsăudului și ținutul Bistriței. Stăpânitorii
nu numai că batjocoreau viața de zi cu zi, țineau în sărăcie și neștiință un popor întreg, dar își
arătau disprețul și pentru credința strămoșească.
Despre viața Sfinților Năsăudeni se cunosc puține lucruri, cu excepția sfântului mucenic
Atanasie Todoran. Despre Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu se cunoaște
doar modul în care au fost martirizați, în rest, doar presupuneri.
Pe meleagurile Bichigiului, pe Valea Sălăuței a văzut lumina zilei cel care nu s-a sfiit
să mărturisească credința ortodoxă și să facă publice nedreptățile stăpânirii austriece, Atanasie
Todoran. Cei care s-au ocupat de biografia sfântului13, indică faptul că a fost fruntașul
comunității sale, un fel de primar al timpului. Pe de altă parte, în tinerețea sa a slujit armata
imperială. În aceste condiții, întrucât nu a fost respectată promisiunea ce i-a fost făcută, de a fi

13

***Slujbele, viața și canonizarea Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu,
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie), Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2008;
Nicoale Feier, Sfinții români Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Telciu, Grigore din Zagra, Vasile din
Mocod,ed. A II-a, Ed. Karuna, Bistrița, 2008; Paul Roșca Ersilian, Tănase Todoran, martir al neamului și al
Bisericii noastre, Ed.Eikon, Cluj-Napoca, 2008; Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu, Noi aspecte
ale martiriului sfinților năsăudeni, Ed.Renașterea, Cluj-Napoca, 2016; http://basilica.ro/sf-ier-ioan-cel-milostivpatriarhul-alexandriei-%E2%80%A0-sfintii-martiri-si-marturisitori-nasaudeni-atanasie-todoran-din-bichigiuvasile-din-mocod-grigore-din-zagra-si-vasile-din-telciu-sf/;
https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistulsfantului-martir-atanasie-todoran. Ne oprim aici cu indicațiile bibliografice întrucât nu ne-am propus decât să
evidențiem interesul istoricilor și al teologilor pentru profilul Sfântului Mc.Atanasie Todoran și al Sfinților
Năsăudeni în general.
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lăsat la vatră la timpul făgăduit, a fugit spre ținuturile natale. A fost prins și aruncat în temnița
de la Turnul Dogarilor din Bistrița14.
Timpul a trecut și el a fost recunoscut ca fruntaș în sat, apărător al drepturilor cetățenești
și mărturisitor al dreptei credințe. Cum subliniază și troparul Sfântului: „Luptător pentru
credință și neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos și apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai
odrăslit în Țara Năsăudului, primind cu bărbăție moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind
amăgirile asupritorilor, ai câștigat cununa cea neveștejită a sfințeniei. Fericite Atanasie, roagăl pe Hristos Dumnezeu să miluiască și să mântuiască sufletele noastre” (Troparul Sfântului).
În 1761-1762, când regimul austriac urma să militarizeze un lanț de sate de pe Valea
Bichigiului, Sălăuței și Someșului Mare, le-au fost promise năsăudenilor și cărți de libertate,
cărți care le dădeau anumite drepturi, printre care și acela de a-și ține credința. Dar, cum se
întâmpla de obicei în Imperiu, drepturile întârziau să fie aplicate, dar îndatoririle trebuiau
împlinite. Acest lucru l-a nemulțumit pe Moș Tănase, cum era cunoscut. Când mai marii armatei
împreună cu vlădicul greco-catolic au venit să sfințească steagul și să primească jurământul
oștenilor năsăudeni, Sfântul Atanasie s-a ridicat și a cerut să le fie respectată credința și
drepturile civice, și până nu se va întâmpla acest lucru să nu depună nici un jurământ. Atât de
puternic a fost efectul cuvintelor sale, încât tinerii au lăsat armele jos și au refuzat să mai depună
jurământ de credință Împăratului15.
Mai marii austrieci au socotit că e momentul să dea o lecție românilor și au ucis pe cei
patru, iar pe Moș Tănase Todoran, pentru a spori suferința, l-au tras pe roată. Durerea pe care a
provocat-o martiriul sfinților năsăudeni s-a resimțit în toată Țara Năsăudului, și a însemnat și
aprinderea flăcării revoltei împotriva asupririi străine.
Mântuitorul, pe toți care cred în El și vestesc adevărul Său, îi încurajează cu aceste
cuvinte: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”(Mt 10, 32). Pe de altă parte, la fel de adevărat este că
Mântuitorul nu ne-a ademenit, proces specific întunericului, ci ne-a prezentat realitatea pe care
o vom trăi dacă vom dori să-L mărturisim și să ducem o viață întru El: „Acestea vi le-am grăit,
ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (In
16, 33)

14

***Slujbele, viața și canonizarea Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu,
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie), Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, p.
23.
15
PR. NICOALE FEIER, Sfinții români Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Telciu, Grigore din Zagra, Vasile
din Mocod,ed. A II-a, Ed. Karuna, Bistrița, 2008
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Martiriul este trăit și în zilele noastre. Atitudinea Sfinților Năsăudeni este inspirațională.
Nimic din ceea ce ei au făcut nu este retrograd, dimpotrivă, este adecvat pentru orice vreme
când Hristos este renegat și Țara călcată în picioare. Ei nu au ridicat armele timpului, dar au
ținut steagul credinței la vedere, pe înaltul munte al vieții mărturisitoare.
Și pentru că memoria Sfântului martir năsăudean a rămas ca o pecete în memoria
locurilor de baștină, a rezultat un cântec, o baladă care se potrivește ca epilog al acestei
cateheze:
„Într-o zi de primăvară
Sub un deal cu stejăriș,
Lângă Salva pe-un podiș,
Într-o zi de primăvară
Grănicerii se-adunară.
Generalu-mpărătesc
Și-un vlădică românesc
După slujbă i-o oprit
Și pe tăți i-or sfătuit,
Jurământul să-l depună
C-apoi toate or merge strună
Steagul când l-au ridicat,
Un bătrân a-ncălecat,
Moș Tănase Todoran,
Ne-nfricatul bichigean
În vârstă de ani o sută
Și-aceea de mult trecută;
Iese-n fața lor călare
Și rostește-o cuvântare:
Steagu-aiesta-i mincinos
Slobozâți puștile jos
Și-apoi iar le ridicați
Și spre domni să le-ndreptați.
Să vă dați feciori cătane,
Că-ți purta păduchi cu coarne,
Asta v-o spune de-un an
Moșu vostru Todoran.
În mormânt de m-or băga

În lanțuri de m-or lega,
Nu mă las de legea mea
Asta-i legea lui Hristos,
Slobozâți puștile jos.
.......
De la-nalta-mpărăție
O venit o comnisâie,
Și pe mulți îi judecară
Fiecare cum să piară,
Unii-n temniță băgați,
Opt să fie spânzurați.
Numa moșu Todoran,
Ne-nfricatu Bichigean,
El s-o sfârșit tras pe roată,
Plâns și azi de lumea toată;
Lângă Salva pe „mociră”
Și codru-i plânge de milă.
Todoran când o murit
Soarele n-o strălucit,
Nici luna n-o luminat,
Stelele s-o-ntunecat
Codrule, bătut de rouă,
Îi jălesc fecioare nouă
Și nouă feciori voinici
Pe vitejii morți aici.
Lângă Salva pe „mociră”
Și codru-i plânge de milă”.16

16

https://www.atitudini.com/2017/11/sfintii-martiri-nasaudeni-credinta-mai-presus-decat-viata-insasi/#_ftn7;
Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu, Noi aspecte ale martiriului sfinților năsăudeni,
Ed.Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, pp.129-131.
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4. Sfântul Sava de la Buzău, model de tărie în credință
(12 aprilie)
Ne reamintim cât de important este să-L mărturisim pe Hristos și să nu ne rușinăm de
Țara noastră, indiferent cât de puternici sunt cei care ne stăpânesc, Sfinții Năsăudeni nu au
făcut-o. Picurul sângeriu al martiriului lor s-a precaut în nestemata ce a dus în timp la făurirea
luptătorului pentru credință și libertate, luptător ce a făcut ca astăzi să ne închinăm și rugăm
nestingheriți în legea noastră, pe pământul nostru.
O altă cale a mărturisirii lui Hristos este tăria în credință, tărie ce o vom regăsi în viața
unui Sfânt ce și-a tras seva tot din pământurile românești, Sfântul Sava Gotul17.
Viața Sfântului Sava Gotul este ascunsă în negura trecutului. Anul nașterii sale este
presupus a fi 334, în împăduritele ținuturi ale Buzăului. În timpul campaniei goților, creștinii
au constituit o țintă predilectă. Așa se explică de ce Sfântul Sava împreună cu duhovnicul său
Sansala au fost capturați de goții lui Athanaric, bătuți și amenințați cu moartea, dacă nu gustă
din carnea jertfită și nu se închină idolilor. Pe 12 aprilie 372, nesuportând rezistența Sfântului
Sava, tăria lui în credință și indiferența față de oferta de a se închina dumnezeilor păgâni, i-au
legat un lemn de gât și l-au aruncat în râul Buzău, unde a murit înecat18.
Scenariul martiriului Sfântului Sava a avut atâta dramatism și a fost încărcat cu atâta
nedreptate încât ecoul lui a ajuns la Sfântul Vasile cel Mare. Acesta a cerut prin anii 373-374
trupul Sfântului pentru a-l pune spre închinare în Capadocia unde era episcop. Din Martiriul
Sfântului Sava Gotul trimis de Biserica din Goția celei din Capadocia, rezultă că Sava,
cântărețul, a avut din copilărie o purtare bineplăcută lui Dumnezeu. Ajuns la statura „bărbatului
desăvârșit” (Ef 4, 13) nu a suportat compromisul și a luptat pentru credința cea adevărată. „Era
drept în credință, cucernic, gata spre toată ascultarea cea în dreptate, blând, simplu la cuvânt,
dar nu în cunoștință, vorbind tuturor în chip pașnic despre adevăr, făcând să tacă pe idolatri,
nesemețindu-se, ci purtându-se cum se cuvine celor smeriți, liniștit și nu grăbit la cuvânt, și
foarte râvnitor spre tot lucrul bun”19.
17

PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Trinitas, Iași, 2004, pp. 100-103.
*** Actele martirice, studiu introductiv, traducere, note și comentarii de pr.prof.Ioan Rămureanu, col.PSB, 11,
EIBMBOR, București, 1982, pp. 311-328; + Nestor, Mitropolitul Olteniei, Anno Domini 2000. Scrieri străvechi
din Dacia Carpatică. Despre Pătimirea Sfântului Sava „Gotul” din părțile Buzăului și scrisorile din anii 372-374
în legătură cu cinstitele sale moaște, Ed. Episcopiei Buzăului, Buzău, 2000; Mihail Diaconescu, Istoria literaturii
dacoromane, Editura Alocr Edimpex, București, 1999.
19
*** Actele martirice, p. 320.
18
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Satul sfântului Sava era unul mixt din punct de vedere religios. Acolo erau și mulți
păgâni, care atunci când stăpânitorii goți au poruncit să fie chemați creștinii în piață și să
consume din carnea jertfită idolilor, ei s-au gândit să aducă carne nejertfită și să înșele vigilența
asupritorilor. Chiar dacă intenția consătenilor putea fi lăudată la o primă vedere, totuși ea
presupunea un compromis, o trădare a credinței creștine, fapt ce-l face pe tânărul Sava să
exclame: „dacă cineva va mânca din cărnurile acelea, acesta nu poate să fie creștin”20. Când sa pornit prigoana, în aceeași localitate erau cetățeni păgâni dispuși să jure că în satul lor nu e
niciun creștin, dar Sava a ieșit în mijlocul adunării și a zis: „pentru mine să nu jure nimeni, căci
eu sunt creștin”21. Dar pentru că nu avea nici avere, nici familie, căpetenia gotă a socotit că nu
merită să își piardă timpul cu el și l-a lăsat liber.
Cu toate acestea, după sărbătoarea Paștelor a urmat o campanie puternică împotriva
creștinilor condusă de Atharid, fiul lui Rothesteu. Acesta i-a răpit pe Sansalas, preotul, și pe
Sava, cântărețul, „și i-au purtat prin văi împădurite pe care le arseseră de curând, prigonindu-i
și bătându-i cu cruzime cu nuiele și bice, și purtându-se fără milă față de servii lui Dumnezeu”22.
Și chinurile au continuat, fiind legat de osia carului, de grinda casei, a fost lovit cu un drug de
fier, încât cei de față credeau că a pierit, dar el sporea și să întărea în credință.
Tăria lui în credință a epuizat răbdarea prigonitorilor și s-au decis să-l omoare prin
înecare. Chiar înainte de a făptui porunca lui Atharid, slujitorii s-au gândit să-l cruțe, că era
tânăr și nevinovat, dar Sfântul Sava a exclamat: „De ce vorbiți deșertăciuni și nu îndepliniți
ceea ce vi s-a poruncit? Eu văd ceea ce voi nu puteți vedea. Iată, de față stau în slavă cei ce au
venit să mă primească”, amintindu-ne de tăria în credință a Sfântului Mucenic Ștefan (FAp 6).
Și așa i-au legat un lemn de gât și l-au aruncat în apă, înecându-l23. Creștinii i-au recuperat
trupul și l-au îngropat. La demersurile conducătorului Scythiei, moaștele Sfântului Sava au fost
trimise în Capadocia Sfântului Vasile cel Mare24.
„Mucenicul Tău Doamne, Sava, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de
la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale
demonilor neputincioaselor îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre”
(Troparul Sfântului Sava).
E important să vedem că Sfântul Sava Gotul împlinește cuvintele Sfântului Pavel, care
îndemna comunitatea din Corint cu aceste cuvinte: „Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari,
20

*** Actele martirice, p. 320.
*** Actele martirice, p. 320.
22
*** Actele martirice, p. 321.
23
*** Actele martirice, p. 323.
24
*** Actele martirice, pp.323-324.
21
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neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică
în Domnul”(1 Cor 15, 58); de asemenea, „Privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă,
întăriți-vă” (1 Cor 16, 13).
Ce este astăzi mai dificil pentru un tânăr decât să-și țină vie credința? Ce poate fi mai
dificil într-o societate ce luptă împotriva lui Dumnezeu, decât să-L ții prezent în inimă și faptă?
Lumea e bună, dar forțele întunericului sunt numeroase, au fost și vor rămâne. Nouă nu ne-a
fost cerut să ne lepădăm de Hristos. Nu, direct, dar indirect zilnic suntem împinși spre apostazie.
De ce? Pentru că, ne spune Sfântul Petru: „Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul,
umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia stați împotrivă, tari în credință,
știind că aceleași suferințe îndură și frații voștri în lume” (1 Pt 5, 8-9). În această lume, în
arhitectura prezentului, cel care va reuși să-și țină flacăra credinței aprinsă, va putea să se bucure
de laurii mântuirii. Amin!
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5. Sfântul Irodion de la Lainici, model de rugăciune (3
mai)
Tăria în credință e armă puternică împotriva diavolului, și am văzut acest lucru din viața
Sfântului Sava Gotul, tânărul care nu a apostaziat, nu s-a lepădat de Hristos, doar pentru că
viața lui era amenințată, ci și-a ținut credința tare. Mai mult chiar, a cerut să nu se facă nici o
concesie în ce-l privește, atunci când schingiuitorii au dat semne de îngăduință, chiar de milă.
Virtuțile nu le vom găsi la sfinți decât în buchet, și doar punându-le împreună vom putea
vedea Sfântul în ansamblul lui. Acum, la cele prezentate, vom adăuga și rugăciunea, unde un
alt Sfânt al plaiurilor noastre va fi dat ca model, Sfântul Irodion.
Sfântul Irodion de la Lainici a trăit în veacul al XIX-lea25. Numele de botez i-a fost Ioan
și s-a născut într-o familie creștină din București. Din fragedă tinerețe a intrat în mănăstire și a
luat viața monahală ca pe cea mai de seamă misiune. Prima lui obște a fost cea de la Cernica,
unde inspiratul și sfântul stareț Calinic, umplea cerul cu ruga călugărilor săi.
Încă de la început fratele Ioan s-a remarcat prin discreție, nejudecarea semenilor și
puterea lui de priveghere și rugăciune. Aceste calități îl împing pe starețul Calinic să-l tundă în
monahism și să-i dea numele de Irodion, ca unuia dintre cei 70 de ucenici ai Domnului,
episcopul neoparților.
În 1850, când Calinic Cernicanul a fost hirotonit episcop de Vâlcea, între călugării pe
care i-a luat cu el a fost și tânărul Irodion. În 1853 îl va preoți, iar în 1854 îl va numi stareț al
Schitului Lainici. A fost cel mai longeviv stareț din istoria mănăstirii 1854-1900. În această
perioadă starețul Irodion a avut de îndurat multe ispite din pricina viețuitorilor, dar pe toate lea depășit prin rugăciunea neîncetată cu care a fost dăruit. Ajunsese atât de îmbunătățit în
rugăciune încât vedea viața oamenilor, iar cei care veneau la el pentru sfat și rugăciune rămânea
uimiți. Viața lui sfântă a făcut ca el să devină duhovnicul Episcopului Calinic de la Cernica,
Sfântul Olteniei, și să fie numit de acesta „luceafărul de la Lainici”26.
Pe 3 mai 1900 a trecut la cele veșnice. Trupul său a fost îngropat în cimitirul mănăstirii,
iar după 7 ani, când a fost deshumat, după rânduiala Sfântului Munte, lumea a rămas

25

ARHIM, IOANICHIE BĂLAN, Patericul românesc, ed.a V-a, Ed.Mănăstiri Sihăstria, 2005, p. 471;
https://doxologia.ro/sfantul-cuvios-irodion-de-la-lainici,
26
ARHIM, IOANICHIE BĂLAN, Patericul românesc, ed.a V-a, Ed.Mănăstiri Sihăstria, 2005, p. 471.
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înmărmurită pentru că trupul nu era putrezit, ci avea culoarea fagurelui de albină. Trupul a fost
reîngropat, dar la mormânt au continuat să se întâmple minuni.
Făcând un arc peste timp, în 10 aprilie 2009, Mitropolitul Irineu al Olteniei, cu post și
rugăciune, împreună cu obștea mănăstirii, au purces la a treia dezgropare a trupului starețului
Irodion. După ce le-a fost pusă răbdarea și credința la încercare, au găsit trupul acestuia și l-au
pus spre închinare în Mănăstirea Lainici. Canonizarea sfântului Irodion a avut loc pe 1 mai
201127.
Așa cum spuneam, fiecare sfânt este un buchet de virtuți, la fel și Sfântul Irodion. De la
el am cules rugăciunea ca element fundamental al legăturii sănătoase a omului cu Dumnezeu.
Cum am putea înțelege noi rugăciunea, de vreme ce știm atât de multe despre ea? Care este
rolul acesteia în viața noastră? Cum se raportează cuvântul inspirat al Sfintei Scripturi la ea, dar
Sfinții Părinți?
Încă din timpurile vetero-testamentare, rugăciunea a fost înțeleasă ca dialog al omului
cu Dumnezeu, dar și ca scut de apărare împotriva relelor, motiv pentru care Psalmistul David
subliniază, „Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de
ape multe de el nu se apropia” (Ps. 31, 7). Cu alte cuvinte, cel care își va face dig din rugăciune
va rezista la presiunea generată de potopul nimicitor al ispitelor.
În același timp, Sfânta Scriptură ne învață că rugăciunea este și liantul dintre oameni,
legătura de nedezlegat a celor care se iubesc, iar Sfântul Pavel, în acest sens, cere evreilor:
„Rugați-vă pentru noi; căci suntem încredințați că avem cuget bun, dorind ca întru toate cu
cinste să trăim”(Ev. 13, 18).
Sfântul Irodion se ruga foarte mult pentru liniștea și pacea mănăstirii, iar acest lucru l-a
ajutat nu numai să conducă cu înțelepciune, dar i-a dăruit Dumnezeu și darul înainte vederii.
Semn al faptului că Sfântul făcea rugăciunea după rânduiala veche a părinților care spun: „Stai
cu încordare și te roagă cu osârdie și ocolește grijile și gândurile, căci ele te turbură și te
neliniștesc, ca să te scoată din tăria rugăciunii”28 (Evagrie Ponticul, Filo.1, p.76).
Rezumând, observăm că rugăciunea e crucea nevăzută a existenței noastre. Ea ne leagă
de cer, prin invocarea milei Atotputernicului Dumnezeu, dar, și de pământ, prin gândurile și
cererile făcute pentru semenii noștri.

27

https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-cuvios-irodion-de-la-lainici, (accesat 21 iulie 2018)
EVAGRIE PONTICUL, „Cuvânt despre rugăciune” în Filocalia, vol. I, traducere din grecește, introducere și note
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, București, 20042, p. 77.
28
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Rugăciunea este asemeni un străjer care în miez de noapte, când stăpânii dorm, alungă
hoții și sălbăticiunile, motiv pentru care Evagrie Ponticul atrage atenția spunând: „Rugăciunea
este alungarea întristării și a descurajării”29.
În zilele noastre, când timpul dă impresia unei volatilități extreme, când omul nu mai
suportă să stea cu el însuși, a te ruga devine imperios necesar. Dar cum să o facem? Ce sfat am
putea primi când genunchii refuză să se încovoaie în rugăciune, și mintea preferă superficialul
mediului digital? Un cuvânt din Pateric ar putea să ne ajute în mode deosebit:
„A venit unul din frați la un bătrân care locuia în Muntele Sinai și l-a rugat pe el zicând:
„Părinte, spune-mi cum trebuie să mă rog, căci de multe ori am mâniat pe Dumnezeu.” Îi zice
bătrânul: „Eu, fiule, când mă rog așa spun: „Doamne, învrednicește-mă să Te slujesc pe Tine
cum l-am slujit pe Satana și învredinciște-mă să Te iubesc pe Tine, cum am iubit păcatul”30.
Amin!

29

EVAGRIE PONTICUL, „Cuvânt despre rugăciune” în Filocalia, vol. I, traducere din grecește, introducere și note
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, București, 20042, p. 79.
30
DIMITRIOS G.TSAMIS, Patericul sinait. Apoftegme, povestiri și isprăvi ascetice ale sfinților și fericiților Părinți
din muntele Sinaiului, cel umblat de Dumnezeu, și din pustiul sinait, spre imitare, râvnă și învățătură celor ce vor
să izbăvească viețuirea cerească și vor să intre în Împărăția cerurilor, Ed.a II-a, traducere pr.prof.dr.Ioan Ică,
Deisis, Sibiu 2010, p.66.
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6. Sfântul Ioan Valahul,
model de curăție (12 mai)
Ne reamintim că rugăciunea se face scară spre cer, dar și cruce în care se unește
doxologia cu cererea, gândul înălțat spre Dumnezeu pentru slăvirea Lui, și cel înălțat pentru noi
și semenii noștri. Sfântul Irodion, om al Celui Preaînalt, a făcut din rugăciune o regulă a vieții
sale, și Dumnezeu i-a răsplătit-o prin darul de neprețuit al sfințeniei.
În cele ce urmează, întrucât curăția și paza trupului, sunt virtuți greu de urmat de tineri
și adulți deopotrivă, vom căuta să vorbim despre Sfântul Ioan Valahul, chipul tânărului vertical
și îndrăzneț în lupta cu ispita31.
Sfântul Ioan Valahul este unul dintre cei mai tineri sfinți dați de poporul român. S-a
născut în secolul al XVII-lea într-o familiei de români din Oltenia, și la nici 15 ani a fost luat
captiv de turcii care se întorceau dintr-o campanie dusă împotriva transilvănenilor. Înainte chiar
de a ajunge la Constantinopol, Istanbulul de astăzi, un turc bogat l-a cumpărat pe tânărul Ioan
pentru a-și satisface poftele păcătoase. Chiar dacă Ioan era fraged la vârstă, credința era așezată.
Așa se face că de fiecare dată când a vrut să-l siluiască, Ioan nu ceda. Și întrucât nu ceda, adesea
rezulta o încăierare între cei doi, la fel întâmplându-se când turcul, în urma unei lovituri, căzu
ca secerat32.
Traseul spre capitala turcă l-a continuat tânărul Ioan în lanțuri și bătăi. Ajunși acolo a
fost dat pe mâna autorităților, care au decis să-l încredințeze văduvei turcului, iar ea să facă cu
el ce va socoti. Păcatul desfrânării, și atunci ca azi, nu ținea cont de o minimă decență, iar
vădana turcului l-a dorit pe robul valah de soț. I-a promis valahului nostru bogăția și libertatea,
dar a avut și o condiție, lepădarea de Hristos și Legea Lui. Sfântul Ioan s-a opus categoric33.
A urmat o perioadă de promisiuni, timp în care turcoaica îl jinduia și se aprindea de
poftă, dar iubitorul de curăție Ioan nu a cedat. N-a dorit să devină robul patimilor și să-L lepede
pe Mântuitorul. În cele din urmă a fost aruncat în închisoare, bătut și iar ademenit, dar nu a
renunțat la viața în castitate și la inima curată. A fost spânzurat într-o zi de 12 mai 1662, dânduși obștescul sfârșit34.
31

PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Trinitas, Iași, 2006, pp. 221-222.
ARHIM. IOANICHIE BĂLAN, Patericul românesc, ed. A V-a, Ed. Mănăstirii Sihăstria, 2005, p. 203;
https://doxologia.ro/sfantul-mucenic-ioan-valahul, (accesat în 17 iulie 2018).
33
ARHIM. IOANICHIE BĂLAN, Patericul românesc, ed. A V-a, Ed. Mănăstirii Sihăstria, 2005, p. 203.
34
PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Trinitas, Iași, 2006, pp. 221..
32
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Ascultând viața mult-pătimitorului Ioan Valahul ne întrebăm ce l-a ținut să nu cadă în
păcatul trupului? Câți dintre tinerii de astăzi ar rezista ispitei, dacă nu a cărnii, măcar a salvării
propriei vieți? Ce este această virtute a curăției?
Trebuie să știm că încă din epoca primară, apostolică, adevărații creștini erau animați
de o viață curată, de inimă curată și, ca rezultantă, curăție trupească. Bunăoară, în Faptele
Apostolilor ni se vorbește despre modul de viață al primei comunități de creștini. Aceștia se
apropiau de împărtășanie, și o făceau cu inimă curată: „Și în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în
templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie și întru curăția inimii”
(FAp 2, 46).
Psalmistul David, cel care a cunoscut căderea, dar și ridicarea în har, în cererea sa către
Dumnezeu, Îl roagă „inimă curată zidește întru mine Dumnezeule” (Ps 50, 11). Cererea
prorocului David nu e una neobișnuită, dimpotrivă, e cererea omului care știe cât de important
este să ai o inimă curată, condiție fundamentală pentru o viață curată.
Știa Sfântul Ioan Valahul că a ceda în fața păcatului trupului, a desfrânării și a altor
perversiuni, este închinare la idoli? Cu siguranță, da! Duhul era deasupra lui. Dacă ar fi cedat,
s-ar fi asemănat cu păgânii. Iată ce ne spune Patericul: „A zis un bătrân că patimile de care sunt
cuprinși oamenii afară de fire, ellinii le făceau dumnezei și li se închinau lor, iar pe cei ce nu
voiau să se închine îi munceau și îi omorau și îi făceau, precum nu voiau, mucenici. Deci și noi,
dacă ne supunem patimilor, cu nimic ne deosebim de închinătorii la idoli. Căci cel ce se
biruiește de iuțeală și de mânie, și robește, și nu-și taie de la sine turbarea patimii acesteia, se
leapădă de Iisus, și are întru sine pe Aris (idolul mâniei și al războiului) ca Dumnezeu, și se
închină idolului turbării asemenea cu ellinii. Și iubitorul de argint care își închide milostivirea
sa de la fratele său și nu miluiește pe vecinul său, asemenea este închinător la idoli, cinstind
idolul lui Ermis (idolul avuției și al hoției) și slujind făpturii decât Făcătorului. Aceasta încă și
la celelalte patimi, căci fiecare, de care se biruiește, acesteia și rob s-a făcut, după cuvântul
Apostolului, care a numit iubirea de argint a doua închinare la idoli. Iar cel ce a biruit acestea
și le-a gonit de la sine, sau s-a înfrânat de către ele, acesta a călcat idolii și s-a lepădat de
închinarea dumnezeilor celor mulți, și s-a făcut mucenic fără sânge.” 35
Aceste cuvinte sunt în deplină consonanță cu îndemnul Sfântului Pavel: „Drept aceea,
omorâți mădularele voastre, cele pământești: desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și
lăcomia, care este închinare la idoli” (Col 3, 5).

35

Pateric Egyptean, trad. Pafnutie Dascălul, diortosit, completat și adnotat de monahul Filotheu Bălan, ed. a V-a,
Ed. Sofia Ed. Cartea Ortodoxă, București, 2011, p. 422. În transcrierea citatului am respectat normele editorului
(vezi ellini, Aris, Ermis).
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Omul ce trăiește în curăție este asemeni izvorului de munte cu apă cristalină, din care
trecătorii își astâmpără setea. Adică omul curat sufletește și trupește în jurul lui susține o viață
bineplăcută lui Dumnezeu.
Astăzi, ca în vremea păgânilor și a prigonitorilor, menținerea curăției trupului presupune
efortul voinței. Să nu ne întrebăm câți tineri L-ar prefera pe Hristos, ofertei tentante a unei femei
desfrânate, ci să ne întrebăm câți soți și câte soții, dacă ar fi să aleagă între salvarea vieții și
lepădarea de Hristos, prin acceptarea păcatului, ar răzbate asemeni Sfântului Ioan Valahul. Or,
cuvintele Sfântului Pavel ar trebui să-și facă loc în inima noastră: „Blândețea, înfrânarea,
curăția; împotriva unora ca aceasta nu este lege” (Ef 6, 5). Dacă virtutea va sălășlui în viața
noastră, Judecata nu va fi înfricoșătoare, ci doar momentul intrării în deplină comuniune cu
Tatăl Cel Ceresc. Amin!
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7. Sfântul Ștefan cel Mare, model de apărare a credinței
(2 iulie)
Cât de importantă este curăția vieții! Cât de frumoasă e cununa purtată de tinerii
virtuoși! Sfântul Ioan Valahul a trecut prin viața lui istoria lui Adam, dar spre deosebire de cel
vechi, a urmat exemplul lui Adam cel Nou și a biruit ispita. Prin ce? Prin viața curată.
În această cateheză ne vom apropia de un alt Sfânt român, unul dintre cei mai cunoscuți,
care a impresionat prin iubirea de țară, pocăința davidică și dragostea pentru Legea lui Hristos.
Sfântul Ștefan cel Mare ne îndeamnă să atingem un subiect important, anume al apărătorului
credinței.
În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl canoniza pe unul dintre
cei mai mari și mai iubiți conducători ai Moldovei și, de ce nu, ai României de mai târziu.
Imnografia Bisericii îi subliniază calitatea de „Apărător neînfricat al credinței și patriei
străbune, mare ctitor de locașuri sfinte (...) (Tropar gls.1).
Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei într-o zi de 14 aprilie 1457 și a domnit până
în 2 iulie 150436. În această lungă domnie a căutat să fie „bun”, „mare” și „sfânt”37. Dar mai
mult decât atât a căutat, și a reușit, să fie un mare apărător al credinței străbune. Educat în
spiritul dreptei credințe, al iubirii de Dumnezeu, nu a avut o credință formală, de conjunctură,
ci una lucrătoare38.
Perioada domniei lui Ștefan cel Mare a fost îndelung discutată și tratată de istorici, unii
au văzut în el doar omul armelor, conducătorul carismatic și strategul înțelept, dar majoritatea
au văzut omul curajului, al credinței, al vieții sfinte și al dragostei pentru cele sfinte. Nu
întâmplător a rămas în mintea și sufletul poporului ca „Ștefan cel Mare și Sfânt”.
Eruditul părinte Al. I. Ciurea precizează: „voievodul Ștefan cel Mare a fost un om
credincios, cu mare frică de Dumnezeu, un adevărat fiu duhovnicesc al Bisericii de Răsărit,
cucernic împlinitor al convingerilor sale ortodoxe”39. Nu se poate să nu pomenim nenumăratele
sale ctitorii, majoritatea în Moldova, dar și pe cele din Transilvania, Vad și Feleac, respectiv
din Țara Românească. În Moldova, locul de suflet a rămas Putna, unde este înmormântat, dar

36

CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria Românilor, vol. II De la Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun până la
Mihai Viteazul, ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu, ed. All, București, 2007, pp. 42-84.
37
https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-voievod-stefan-cel-mare, accesat 18 iulie 2018.
38
PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Trinitas, Iași, 2004, pp. 221-222.
39
AL. I. CIUREA, „Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare” în Sfinți români și apărători ai legii strămoșești,
lucrare alcătuită din încredințarea Sfântului Sinod sub directa purtare de grijă a Înalt Prea Sfințitului Nestor,
Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, EIBMBOR, București, 1987, p. 587.
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la acesta se adaugă biserica mănăstirii Neamț, Milișăuți, Chilia, Pătrăuți, Voroneț, Sf. Nicolae
din Iași, Popăuți, Războieni și am putea continua șirul40.
Domnitorul căruia Dumnezeu i-a rânduit patru decenii de domnie a ridicat aceste ctitorii
întrucât a dorit aducerea credincioșilor moldoveni, transilvăneni și ungrovlahi la unitate în spirit
și credință. E drept, nu era posibilă o unitate politică la vremea aceea, dar unitate în credință
era, prin aprinderea unor faruri ca cele pomenite în Moldova, respectiv Vadul și Feleacul în
Transilvania și Sfânta Parascheva din Râmnicul Sărat.
Trebuie precizat faptul că Sfântul Ștefan cel Mare a domnit într-o perioadă în care
ambițiile Imperiului Otoman erau maximale. Să nu uităm că în 1453, 29 mai, au cucerit
Constantinopolul, iar de aici a urmat un val de incursiuni împotriva Creștinătății. Sfântul Ștefan
a domnit în timpul Sultanului Mahomed al II-lea Cuceritorul (1451-1481) și a lui Baiazid al IIlea (1481-1512), doi dintre cei mai puternici conducători ai otomanilor, pe care nu s-a sfiit să-i
înfrunte. Misiunea de apărător al credinței creștine a fost asumată întru totul de Sfântul Ștefan
și, în acest sens, a creat alianțe și a întreținut relații diplomatice cu Occidentul, arătând de fiecare
dată că Moldova și Țara Românească sunt bastioane care, dacă vor cădea sub Semilună,
Creștinătatea va fi amenințată.
Dumnezeu a rânduit prin domnitorul Ștefan cel Mare să avem un conducător de țară
iubitor de oameni și de Dumnezeu. Din viața lui se pot învăța multe, dar credința lui, dragostea
pentru Crucea Domnului, ne rămân ca exemple vii și demne de urmat.
Privind la viața Sfântului domnitor te întrebi ce e credința? Cum se manifestă ea în viața
unui conducător de țară și cum trebuie ea conservată? Cum trebuie afirmată, pe de altă parte?
Vedem în purtarea Sfântului Ștefan o evlavie deosebită față de înaintași, arătând interes
pentru rânduiala pomenirii lor. Acest act manifest de credință se baza pe cuvintele Sfântului
Pavel: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu;
priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Ev 13, 7). În sprijinul
spuselor noastre vine următoarea însemnare: „Este demn de remarcat că pentru înaintașii săi
trecuți în lumina cea neînserată, folosește expresii de adâncă și sinceră evlavie ortodoxă:
„pentru sufletul și mântuirea sfântrăposatului nostru bunic Alexandru Voievod cel Bătrân și
pentru sufletul și mântuirea sfântrăposatului părintelui nostru Bogdan Voievod și pentru
sufletul și mântuirea mamei noastre, Maria”41.

40

PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Trinitas, Iași, 2004, pp. 221-222.
A se vedea și https://www.stefancelmare.ro/Biserici-si-manastiri-s3-ss39.htm accesat în 18 iulie 2018.
41
Academia P.P.P., doc. 417 din 9 iulie 1466, pentru mănăstirea Probota, p. 347 apud pr. prof. Al. I. Ciurea,
„Dreptcredinciosul Voievod...”, p. 590.
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Pe de altă parte, Ștefan cel Mare a rămas în mintea moldovenilor ca un biruitor, ca un
model de biruință în credință. Cuvintele Noului Testament ne dovedesc încă o dată că cel ce
rămâne pe calea Domnului nu piere și nici nu-și pierde curajul mărturisirii, propovăduirea
credinței și tăria în credință. „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și
aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră”(1 In 5, 4).
Iată în puține cuvinte cât de important este modelul de apărător al credinței oferit de
Sfântul Ștefan cel Mare. Amin!
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8. Sfântul Antim Ivireanul, model de înțelepciune
Credința nealterată este garanția mântuirii, iar Sfântul Ștefan cel Mare, prin viața lui a
căutat să fie un apărător neînfricat al acesteia. Am observat că apărarea credinței nu se face
prin scutul de apărare format din armatele creștine, așa cum au încercat cruciații, ci din bisericile
și mănăstirile ridicate, din ajutorarea semenilor în nevoie și din mărturisirea prin propria viață
a unei credințe drepte.
La această virtute adăugăm și pe cea a înțelepciunii, care l-a caracterizat pe mitropolitul
Antim al Țării Românești.
Chiar dacă nu a văzut lumina zilei pe meleagurile noastre, putem spune fără să greșim
că Mitropolitul Antim Ivireanul42 a fost un mare român și face parte din pleiada de sfinți români,
prin viața și devotamentul lui pentru acest pământ.
S-a născut în Georgia și a fost adus în Țările Române de la Constantinopol, unde a reușit
să învețe meșteșuguri alese: sculptura în lemn, pictura și broderia. Sfântul Constantin
Brâncoveanul l-a adus la București, unde foarte repede a învățat arta tiparului. De aici va pleca
la Mănăstirea Snagov unde va întemeia o tipografie. Scrisul și tiparul erau meșteșuguri alese,
date oamenilor înțelepți și luminați, iar Antim din Ivir era unul dintre ei. Aici a tipărit 63 de
cărți, din care 38 au fost tipărite de el însuși43.
Viața lui virtuoasă și înțelepciunea lui au făcut ca foarte repede să fie chemat la ascultări
administrative, astfel a fost numit stareț la Mănăstirea Snagov, apoi Episcop de Râmnic, iar, în
cele din urmă, Mitropolit al Țării Românești. Întrucât a știut cât de importantă este pregătirea
intelectuală, luminarea poporului, Sfântul Antim a înființat școli pentru copiii săraci, unde
studiile nu se plăteau. A rămas, de asemenea, în mintea poporenilor ca un mare predicator, de
la el rămânând cunoscutele Didahii44.
Dar, cum nici un secol nu e fără de încercări, nici timpul Sfântului Antim nu a dus lipsă
de răutăți politice și de imixtiuni ale puterilor străine. Amestecul turcilor în problemele interne
a culminat cu martiriul Brâncovenilor în 1712 și al Sfântului Antim în 1716.
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CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria Românilor, vol.III De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii
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2006, pp. 121-138.
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PR. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, pp. 125-129.
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Antim Ivireanul, Predici. Ediție critică, studiu introductiv și glosar, ed.îngrijită de Gabriel Ștrempel, București,
1962.
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Spuneam că Sfântul Antim a fost dominat de înțelepciune, aspect subliniat de imnograf
în Icosul: „Câtă înțelepciune a trebuit să ai, să te strecori printre vrăjmașii ascunși, printre
păgânești stăpâniri, să nu fii descoperit și nici pătat, în iscusință de pricepere
duhovnicească”(Icos 4).
Sfântul Apostol Iacov enumeră tipurile de manifestare ale înțelepciunii și anume: „Iar
înțelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi pașnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă
şi de roade bune, neîndoielnică şi nefăţarnică” (Iac 3, 17). Aceste cuvinte ne dovedesc clar că
înțelepciunea nu e inteligență în sensul promovat de școală, ci e un ansamblu de virtuți care îl
fac pe cel înțelept să aducă pace în jurul lui.
Atât în cele duhovnicești cât și în cele omenești mitropolitul Țării Românești s-a dovedit
virtuos. „Începutul tuturor virtuților este înțelepciunea duhovnicească, chiar dacă e și sfârșitul.
Fiindcă dacă nu se apropie aceasta de minte, nu poate omul lucra vreun bine, pentru că nu a
auzit niciodată despre aceasta. Iar dacă s-a învrednicit întrucâtva să audă, aceasta însăși este
înțelepciunea.”45 Și cât bine n-a lucrat pentru această țară mitropolitul Antim! Câtă luminare na adus prin cărțile sale!
Dragostea de carte, căutarea Scripturilor, dar și apropierea prin sfat de domnitorul
Constantin Brâncoveanu întăresc profilul omului înțelept. Ava Dorotei, folosind un cuvânt din
Regele Solomon, spunea: „În Pilde se zice: „Cei ce n-au cârmuire, cad ca frunzele, iar mântuirea
este întru sfat mult” (Pilde 11, 14). Luați seama, fraților, la înțelesul cuvântului; luați seama ce
ne învață Sfânta Scriptură. Ne îndeamnă să nu ne încredem în noi înșine, să nu ne socotim pe
noi înșine înțelepți, să nu credem că putem să ne cârmuim pe noi înșine. Avem nevoie de ajutor;
avem nevoie de cel ce ne cârmuiește după Dumnezeu. Nimic nu e mai jalnic, nimic nu e mai
pierzător, decât să nu avem pe cineva care să ne povățuiască pe calea lui Dumnezeu.” 46
Or, tocmai din aceste cuvinte se înțelege prin ce se caracterizează înțelepciunea
duhovnicească. Prin faptul că omul se lasă călăuzit de voia lui Dumnezeu, nu de propriile sfaturi
și principii.
Acum că am parcurs viața marelui vlădic, vom putea să ne răspundem la întrebarea „ce
este înțelepciunea?” Și cred că vom răspunde la un ison că dincolo de inteligența manifestă,
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SFÂNTUL PETRU DAMASCHINUL, „Douăzeci și patru de cuvinte scurte (sinoptice) și pline de toată cunoștința
duhovnicească” în Filocalia, vol. V, traducere din grecește, introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,
Humanitas, București, 20042, p.170.
46
AVA DOROTEI, „Felurite învățături lăsate ucenicilor săi când a părăsit mînăstirea avei Serid și a întemeiat cu
ajutorul lui Dumnezeu, mînăstirea sa, după moartea avei Ioan, proorocul, și după tăcerea desăvârșită a avei
Varsanufie” în Filocalia, vol 9, p. 462.
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este virtutea în care omul nu se călăuzește după propria voie, ci se lasă în seama poruncilor lui
Dumnezeu.
Într-o lume în care se promovează inteligența autonomă, ce-l ridică pe om și deciziile
lui în slăvi, a-l pune înainte pe Sfântul Antim nu e decât o invitație de revenire la normalitate.
Inteligența este binecuvântată și devine înțelepciune doar în spiritul Evangheliei și al iubirii
adevărului duhovnicesc.
„Bucură-te, înțelepciunea cea sfântă” (Acatist, Icos 4) Amin!
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9. Neagoe Basarab(+ 1521), omul păcii
(26 septembrie)
Reamintim de la început cât de important este rolul pe care îl are înțelepciunea în viața
omului. Binecuvântarea omului înțelept stă în șiragul de virtuți de împodobesc grumazul
sfinților, asemeni Sfântului Antim Ivireanul.
Înrudită și în dialog cu înțelepciunea este și pacea, virtute care a caracterizat și viața
unuia dintre domnitorii veacului al XVI-lea, de aceea în cele ce urmează vom pune în evidență
personalitatea sa.
Una dintre cele mai luminate figuri ale veacului al XVI-lea și neîntrecut în dragoste
pentru Biserica lui Hristos a fost Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești și ucenic al
Sfântului Nifon al Constantinopolului. „Înzestrat cu însușiri excepționale și cu o mare sete de a
învăța, la care se adaugă talentul de scriitor ce va face dintr-însul primul nostru creator de geniu,
tânărului Neagoe i-a fost dat să crească și să se formeze în împrejurări excepționale47”, conchide
Arhim. Ciprian.
Crescut la mănăstirea Bistrița prin înțelepciunea starețului Macarie, și purtarea de grijă
a bogatei familii a Craioveștilor, tânărul vlăstar avea ca model sufletesc pe domnitorul
Moldovei, Ștefan cel Mare care s-a stins în 1504, pe când Neagoe avea puțin peste 20 de ani,
dar și pe Radu cel Mare, domnitor al Țării Românești48.
De la fostul patriarh ecumenic, Nifon, a cărui canonizare o va cere el însuși, a învățat
rugăciunea inimii. Toată domnia lui a fost una a echilibrului și păcii. A încercat să întrețină
relații de prietenie cu Veneția și Roma, să medieze conflictul dintre catolici și ortodocși, și să
sporească zestrea bisericilor din mitropolia Ungrovlahiei. A încercat să contribuie la coaliția
împotriva turcilor, însă fără prea mulți sorți de izbândă. Încununarea a fost Mănăstirea Curtea
de Argeș unde i-a fost depus trupul după plecarea la cele veșnice la vârsta de 39 de ani. A rămas
în istoria poporului român și prin magistrala lucrare pentru timpul acela „Sfaturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Teodosie”.
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ARHIM. CIPRIAN, „Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab”, în Sfinți și apărători ai legii strămoșești,
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CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria Românilor, vol. II De la Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun până la
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În zilele de 8-9 iulie 2008 a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română și este
sărbătorit în fiecare an, la data de 26 septembrie.
Calitatea de făcător de pace a sfântului domnitor este afirmată și de imnograf, care în
tropar îl cântă astfel: „Domnitor preaînțelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de
lăcașuri sfinte, prieten al Sfinților Părinți, învățător luminat de Duhul Sfânt și mare iubitor de
pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă-l pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre
(Troparul Sfântului Voievod Neagoe Basarab gls.1)!
Totuși, a fi iubitor de pace nu e un lucru ce stă la îndemâna oricui. Sfântul Ioan Gură de
Aur, marele orator al Răsăritului atrage atenția „Nu e cu putință să existe pacea, dacă mai întâi
nu se va practica virtutea”49. Aceste cuvinte ne spun că Neagoe Basarab avea o viață dominată
de virtute, de purtarea cuviincioasă și de dragostea pentru Hristos.
În acest context ne putem întreba cum să devenim făcători de pace și iubitori de pace?
Este posibil să aduci pace în jurul tău dacă nu ești o persoană ce cultivi virtuțile? Ce ne spune
Sfânta Scriptură despre aceasta? Iată Sfântul Petru: „Cel ce voiește să iubească viața și să vadă
zile bune să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug; să se ferească de
rău și să facă bine; să caute pacea și s-o urmeze; Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți și
urechile Lui spre rugăciunile lor, iar fața Domnului este împotriva celor ce fac rele” (1 Pt 3, 1012).
Cuvintele Sfântului Petru consună cu ale Psalmistului care îndeamnă: „Ferește-te de rău
și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea” (Ps 33, 13) Aceste texte ne dovedesc că pentru a fi
în pace, cu cei din jurul nostru și cu noi înșine trebuie să ne ferim de rău. Or, ce este răul acesta?
Păcatul, ne-o spune întreaga Scriptură și literatura patristică.
Astăzi trăim într-o Europă care n-a mai cunoscut războiul de mai bine de câteva decenii,
dar pacea sufletului e departe de a se vedea. Sfântul Neagoe a îndemnat spre această pace prin
viața lui, atât pacea materială, cât și cea interioară. La pacea aceasta suntem invitați să aderăm,
punând rânduială în familia noastră, ferindu-ne de rău, abținându-ne de la vorbirea în deșert, de
la judecarea celuilalt, și sporind în rugăciune. Amin!
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SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Lumina Scripturilor. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur,
vol. III, selecția textelor, introducere și note de pr.asit.dr.Liviu Petcu, ed. Basilica, București, 2015, p. 44.
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11.Sfântul Cuvios Ioan Iacob Românul, model de
nevoință și priveghere (5 august)

Cine ar putea spune că pacea nu e importantă, chiar vitală pentru creșterea iubirii în
Dumnezeu și față de semeni? Neagoe Basarab, domn și sfânt al românilor, a avut o domnie
dominată de gândul păcii. Ne amintim în această situație cuvintele evangheliei care spun
„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”. Dar fii ai lui Dumnezeu
sunt toți care își încununează viața cu virtuțile și nevoințele credinței.
Sfântul a cărui icoană o avem înainte este Ioan Iacob Hozevitul, sfântul poet a cărui viață a fost
desăvârșită prin nevoință și priveghere.
Sfântul Ioan Iacob Românul s-a născut în frumoasele ținuturi ale Moldovei, în
Crăiniceni, județul Botoșani, într-o zi călduroasă de iulie, 23, 1913. De mic i-a fost dat să se
întărească prin suferință. Mama copilului Ilie a murit la 6 luni după naștere, tatăl s-a înrolat în
armată și a pierit în război, lăsându-l pe viitorul sfânt în grija bunicii. Chiar dacă aceasta a dorit
inițial să se călugărească, schimbările tragice din viața familiei au făcut-o să-și dedice toată
viața ei, micuțului Ilie, lângă care a stat până la plecarea la cele veșnice, când copilul a împlinit
11 ani. Luat în grija unchiului, moș Alecu, a copilărit în cumințenie și a învățat cu râvnă,
ajungând să-ș ia Bacalaureatul, iar la 20 de ani să pornească spre viața monahală50.
A intrat în mănăstirea Neamțu, apoi a plecat la Turnu, iar în cele din urmă la rugămintea
mitropolitului Nicodim Munteanu, a revenit la Neamțu unde a primit ascultarea de bibliotecar.
În 1936, împreună cu alți doi frați au plecat în Țara Sfântă, la care a râvnit cu toată ființa lui și
pe care a văzut-o ca pe o patrie cerească.
În Palestina a intrat în mănăstirea Sfântul Sava, mănăstire unde cu multe secole în urmă
călcase și Sfântul Ioan Damaschinul. Aici a găsit bucuria rugăciunii fierbinți și a privegherii, a
ascezei în peșterile din apropierea mănăstirii și a vieții pustnicești. Dar, din nou, țara a avut
nevoie de implicarea lui. Așezământul de la Ierihon avea nevoie de un preot, iar sfântul a făcut
ascultare51.
Cu toate acestea, dorul după viața aspră, de priveghere și rugăciune neîncetată a biruit.
Între 1952-1960, împreună cu ucenicul Ioanichie a intrat în obștea Mănăstirii Sf. Gheorghe
50

SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ-HOZEVITUL, „Pentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine...”. Opere complete,
Doxologia, Iași, 2010, pp. 15-54.
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SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ-HOZEVITUL, „Pentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine...”, p. 6.
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Hozevitul. S-a retras apoi în Chilia Sfânta Ana și a dus viață pustnicească. Vlădicul Lucian
Tomitanul descria astfel viața sfântului: „Cea mai mare parte din zi și din noapte stăruia în
priveghere, fiind om al desăvârșitei rugăciuni. Mânca numai o dată pe zi, seara, și se mulțumea
cu 3-4 ore de somn. Citea Sfânta Scriptură și operele Sfinților Părinți sau traducea din limba
greacă scrieri folositoare de suflet. Se recrea cântând imne duhovnicești – căci avea glas frumos
și dulce – și compunând poezii. Săvârșea pravila călugărească în paraclisul din peșteră. Din
când în când, mai ales la sărbătorile mari, slujea în biserica mănăstirii Sfântul Gheorghe
Hozevitul. Cu aceste prilejuri, cobora de seara din peșteră și venea aici, lua parte la privegherea
de toată noaptea și apoi slujea în soborul Sfintei Liturghii, împărtășindu-se cu Sfintele Taine.
După ce lua masa împreună cu ceilalți părinți în trapeza mănăstirii, se întorcea la peșteră”52.
A trecut la cele veșnice în 1960, pe 5 august. În 1980 s-a constat cu trupul sfântului nu
a putrezit. Pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat.
Viața acestuia e oferită în detaliu de sinaxarele și cărțile ce i-au fost destinate, dar noi
ne vom întoarce la nevoință și priveghere. Este importantă nevoința? Este importantă
privegherea? Cum mai pot fi ele înțelese într-o lume a belșugului, a răsfățului și chiar a risipei?
Sfântul evanghelist Luca, consemnând cuvintele Mântuitorului, îndeamnă: „Privegheați
dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriți să scăpați de toate acestea care au să vină și să
stați înaintea Fiului Omului” (Lc. 21, 36 ). Oare acest îndemn e întâmplător? Din viața sfântului
Iacob înțelegem că nu. Greutățile vin peste om chiar înainte de vreme, dar puterea de a le depăși
o dă nevoința și privegherea. Într-o perspectivă a sfârșitului vieții noastre trebuie să înțelegem
și cuvintele Sfântului Petru: „Iar sfârșitul tuturor s-a apropiat; fiți dar cu mintea întreagă și
privegheați în rugăciuni” (1 Pt. 4, 7).
Sfântul Ioan Iacob a dorit să transmită acest mesaj, un mesaj despre nevoință și
priveghere în perspectiva plecării la cele veșnice, nu numai prin viața sa, ci și prin rândurile
scrise, iar în poezia „Paza sufletului” spune: „Singur lucrul meu din lume/Este mântuirea
mea/Dacă eu nu văd de dânsa/Cine altul va vedea?/(...)Lucrul mântuirii mele/Este pentru
veșnicie/Și nu este dat a-l face/Decât numai singur mie/ Hotărârea este dată;/„Trebuiește ca să
mor!/Nu știu când, poate chiar mâine/Sau în ceasul viitor (...)”53.
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Imnograful, înțelegând viața sfântului, a scris cu slove aurite: „Bucură-te, priveghere
îndelungată” (Acatist, stih Icos 3); „Bucură-te, mult nevoitorule” (Condac 1), dorind să ne arate
că românul are și sânge de Sfânt, nu doar de rob, și vocație de nevoitor ce-și câștigă mântuirea.
Generalizând ar trebui să înțelegem textul condacului sfântului: „Cuviosului Ioan,
Părintelui nostru cel mult cinstit, cântare de laudă să-i aducem, că, prin multă nevoință, de
cămara cerească s-a învrednicit, iar prin pilda vieții sale pe noi ne învață să urmăm, cu dragoste
și credință, Mântuitorului Hristos. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Părinte Ioane, mult
nevoitorule!” (Condac 1). Nevoința aduce pilda vieții, iar pilda vieții face ucenici.
De ce totuși e nevoie ca omul belșugului, omul de astăzi să privegheze? Pentru că omul
nu e nemuritor prin materie, ci prin suflet, nu e veșnic prin putere, ci prin smerenie, nu e împlinit
prin glorie, ci prin nevoință. Dar, mai mult decât aceasta, îndemnul de priveghere vine pentru a
mai salva ce se poate salva, de a ne feri de dinții ascuțiți ai diavolului, cum ne pune de altfel în
gardă și Sfântul Petru:
„Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine
să înghită” (1 Pt. 5, 8). Amin!
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