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Însă Sfântul Maxim s-a de-
dicat căutării fierbinţi a vie-
ţii autentic creştine, după ce 
a înţeles goliciunea omului 
dezbrăcat de harul lui Dum-
nezeu, trăind în Italia unde 
pe atunci umanismul renas-
centist era în culmea glo-
riei, iar moralismul epocii 
condusese lumea la patimi-
le iraţionale ale ipocriziei, 
lăcomiei, neomeniei şi des-
frânării. Aflând despre soci-
etatea monahală a Sfântului 
Munte şi năzuind să atingă 
cea mai înaltă menire a omu-
lui, îndumnezeirea, a hotărât 
să se afierosească Domnului 
ca monah în acest slăvit lea-

găn al Tradiţiei Ortodoxe Răsăritene şi în cele din 
urmă a ales Sfânta Mare Mănăstire Vatopedi.

Plecarea la Sfântul Munte
 La Mănăstirea Vatopedi a trăit viaţă de nevoinţă 
vreme de aproape zece ani. S-a ostenit în virtuţi-
le de căpătâi ale ascultării şi înfrânării, păzindu-se 
prin acestea de toate patimile omeneşti, pentru că 
şi-a tăiat orice voie a sa proprie, orice dorinţă, lăco-
mie şi mândrie, câtă vreme dorul lui nesăturat pen-
tru dobândirea virtuţilor şi sârguinţa lui în exersa-
rea acestor virtuţi l-au împodobit cu cele mai înalte 
virtuţi: smerenie, sărăcie de bunăvoie şi dragoste. 
Prin acestea se aducea neîncetat jertfă celor împre-
ună-nevoitori cu el şi semenilor lui. În acelaşi timp 
însă, prin rugăciunea neîncetată şi-a unit sufletul 
cu Dumnezeu şi s-a făcut sălaş al Duhului Sfânt.
În scurt timp, Părinţii mănăstirii au cunoscut sufle-
tul lui şlefuit şi bogat în virtuţi şi harisme, de aceea

  Sfânta Mare Mănăstire Va-
topedi,  de-a lungul trecutului 
ei istoric, a jucat un îndoit rol 
în lucrarea ei duhovnicească. 
Pe de o parte, cultiva isihia 
şi negrija faţă de cele pămân-
teşti – care sunt premizele 
îndumnezeirii –, iar pe de 
alta, trimitea în misiune pe fii 
ei îndumnezeiţi şi sfinţiţi, ca 
să dea bună mărturie despre 
Tradiţia Ortodoxă Aghiorită, 
spre întărirea poporului lui 
Dumnezeu, lucru care nu este 
străin de mersul istoric al Bi-
sericii. Şi putem spune că Mă-
năstirea Vatopedi se distingea 
în mod deosebit prin această 
lucrare, încât îi era recunoscu-
tă vocaţia misionară nu doar în Grecia, dar şi la alte 
popoare ortodoxe.

  Sfântul Maxim Vatopedinul, cunoscut ca „Sfântul 
Maxim Grecul”, a fost unul dintre cei mai învăţaţi 
monahi din prima jumătate a secolului al XVI-lea, 
și care s-a distins ca teolog, filosof, scriitor şi poet 
şi a devenit cunoscut ca „luminător şi învăţător al 
poporului rus”.

Sfântul Maxim s-a născut în oraşul Arta la anul 
1470. Provenea dintr-o familie bogată, ilustră şi 
evlavioasă, iar în lume se numea Mihail Trivólis. 
A primit educaţia elementară la şcolile din Arta şi 
Kerkira, iar la vârsta de 20 de ani pleacă în Italia, 
unde urmează studii superioare vreme de 15 ani la 
universităţile din Veneţia, Padova, Ferrara, Floren-
ţa şi Milano. Unul dintre cei mai de vază biografi ai 
Sfântului Maxim, E. Gulubinski, a afirmat că, dacă 
ar fi rămas în Italia, ar fi devenit cu siguranţă unul 
dintre cei mai distinşi profesori universitari ai epo-
cii.

Sfântul Maxim Grecul, Luminătorul Ruşilor, 
Mărturisitor şi Cuvios (+1556)

De Arhimandritul Efrem, Egumenul Mănăstirii Vatoped
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îi încredinţau lucrări importante în afara mănăs-
tirii, lucrări pe care Cuviosul Părinte le folosea ca 
prilejuri de a întări poporul nostru ortodox îndu-
rerat, lovit de lipsa de învățătură, de jugul ocupa-
ţiei otomane şi de ereziile Apusului. În 1515, ţarul 
Vasili Ivanovici a cerut Patriarhiei Ecumenice, pre-
cum şi Protosului Sfântului Munte, un monah ex-
perimentat, învăţat şi virtuos care să traducă texte 
bisericeşti în limba rusă şi, de asemenea, să corecte-
ze traducerile şi copiile greşite ale Sfintei Scripturi 
şi ale textelor patristice. Iniţial a fost ales monahul 
vatopedin Sava, care însă, din pricina vârstei înain-
tate, a refuzat, aşa că sorţul a căzut pe distinsul mo-
nah Maxim.

Misiunea în Rusia
  Maxim a plecat din Sfântul Munte la anul 1516. 
Monahul aghiorit şi cei dimpreună cu el au fost în-
tâmpinaţi de Mitropolitul Moscovei, Varlaam, şi 
de ţarul Vasili Ivanovici, în numele poporului rus. 
Din păcate, în acea epocă poporul rus era tulburat 
de noile ideologii care pătrunseseră chiar şi în căr-
ţile ortodoxe bisericeşti, și probabil nu întâmplă-
tor. Astfel, Maxim a împlinit o lucrare scriitoriceas-
că, de traducere, de corectare şi de ermineutică. În 
acelaşi timp, dreapta-făptuire şi viaţa lui curată i-au 

atras în scurt timp în jurul lui pe ţar şi pe Mitro-
politul Varlaam, precum şi poporul şi destui băr-
baţi distinşi care au văzut în persoana lui Maxim pe 
monahul înţelept, care era capabil să rezolve cu pu-
terea lui Dumnezeu, prin învăţăturile şi sfaturile lui 
bine cumpănite, problemele multiple care existau în 
rândul tuturor claselor şi activităţilor sociale. Ast-
fel, şi-a început lucrarea de consiliere în primul rând 
faţă de ţarul rus şi de mitropolit, cei care adminis-
trau treburile statului şi ale Bisericii.

  Trebuie să menţionăm că Sfântul Maxim Vatope-
dinul a fost şi iniţiatorul ruşilor în filosofia şi filo-
logia antică greacă, având în spate studii serioase şi 
îndelungate în aceste domenii la universităţile din 
Apus. De asemenea, a fost primul care a introdus 
tipografia în Rusia, pentru că avea relaţii strânse cu 
vestitul tipograf şi învăţat italian Aldo Manuzio. În 
general, Maxim Luminătorul şi Cel-întocmai-cu-
Apostolii lucra în multe chipuri şi cu înţelepciu-
ne şi se îngrijea să formeze mulţi oameni, care apoi 
să continue lucrarea colosală de luminare ortodo-
xă a Rusiei, spre mântuirea poporului şi spre slava 
şi bucuria Bisericii lui Hristos. Activităţile civiliza-
toare şi culturale ale Sfântului Maxim au împodo-
bit, de asemenea, foarte variata lucrare de bineface-
re a Sfântului care s-a distins nu doar ca misionar, 
ci şi ca civilizator al poporului rus aflat în acea epo-
că într-o stare jalnică de analfabetism şi ignoranţă.

  Activitatea misionară a Sfântului Maxim a durat 
opt ani. Această lucrare mărturisitoare i-a rezervat 
însă o cruce grea sau, mai degrabă, vrăjmaşul adevă-
rului, diavolul, a încercat să nimicească lucrarea lui 
Maxim, dar în cele din urmă nu a izbutit, pentru că 
sămânţa de grâu „căzuse în pământ bun şi, crescând, 
a făcut rod însutit” (Luca 8, 8).

Ciocnirea cu mai-marii politici şi bisericeşti
  Din pricina necuviinţelor unor conducători poli-
tici şi bisericeşti – datorate în mare parte ignoran-
ţei acestora –, monahul athonit a fost nevoit să pro-
testeze şi să îi mustre pe unii, pe temeiul valorilor 
evanghelice şi în virtutea demnităţii bisericeşti ca-
re-i fusese acordată chiar de Biserica Rusă şi de Ţar. 
Din păcate, însă, în loc ca situaţia să se îmbunătă-
ţească, Maxim a avut de înfruntat duşmănia acestor 
oameni. În rândul lor se număra de-acum şi ţarul 
însuşi, mustrat şi el de Maxim, precum şi noul mi-
tropolit al Rusiei, Daniil, care nu ţineau seama de 



Pagina 5

www.pemptousia.ro                                                                                                                                                               Numărul 1 / Buchet de sfinți vatopedini / Martie  2013    

interesul sincer al Sfântului pentru mântuirea lor şi 
pentru drumul drept al Bisericii Ruse.

  De aici începe un drum greu al crucii Sfântu-
lui, prin închisori şi încercări de moarte. Însă toc-
mai aceste încercări l-au desăvârşit duhovniceşte pe 
Maxim, în aşa măsură încât a ajuns să fie considerat 
azi unul dintre cei mai iluştri fii ai Sfintei Mănăs-
tiri Vatopedi şi, în general, ai Bisericii noastre Or-
todoxe: Maxim Cel-întocmai-cu-Apostolii, Mărtu-
risitorul, Mucenicul şi Cuviosul. Este cel care, prin 
chemare dumnezeiască, a adunat laolaltă toate ha-
rismele şi toate aceste numiri i se potrivesc deopo-
trivă în aşa măsură, încât nici unul nu poate fi soco-
tit o exagerare.

  Sfântul Maxim îi mustra pe conducătorii biseri-
ceşti pentru viaţa lor nepotrivită unor clerici şi mo-
nahi şi pentru purtarea lor de neîngăduit faţă de 
poporul credincios. În paralel, îi mustra şi pe unii 
conducători politici pentru lucruri asemănătoa-
re, arătându-se asemenea Prorocului Înaintemer-
gător care a fost asasinat în închisoare pentru că 
l-a mustrat pe rege pentru adulter. Astfel, şi Sfân-
tul Maxim a devenit mărturisitor apărând rigoa-
rea bunelor moravuri creştineşti, mustrând pe cei 
care nu trăiau după legea lui Dumnezeu, indiferent 
de demnităţile pe care le deţineau. Nu punea mare 
preţ pe cinstirile împărăteşti pe care i le oferea ţa-
rul, nici pe faptul că era primul consilier împără-
tesc şi vreme de opt ani mâncase cu ţarul la aceeaşi 
masă, precum un prinţ. Toate acestea nu l-au făcut 
să ignore că era monah, şi anume monah aghiorit, 
care a fost chemat prin semn dumnezeiesc să reaşe-
ze după rânduiala creştinească moravurile poporu-
lui rus. Nici nu ţinea seama de faptul că, mustrând 
fără ocolişuri, ar putea pierde bunăvoinţa ţarului 
şi a conducătorilor bisericeşti, precum şi cinstirile 
care i se acordau.

Detenţia lui
  Sub acuzaţia că ar fi, chipurile, eretic, a fost con-
damnat la închisoare pe viaţă, legat în lanţuri, oprit 
de la împărtăşirea cu Dumnezeieştile Taine şi izo-
lat, interzicându-i-se comunicarea cu ceilalţi cre-
dincioşi. Şi toate acestea, după cum am spus mai 
sus, pentru că i-a mustrat pe acuzatorii lui pentru 
călcarea bunelor moravuri şi nesocotirea bunei-cu-
viinţe creştineşti. În acelaşi timp, i-a fost interzisă 
corespondenţa şi citirea cărţilor. Ultima interdic-

ţie a fost pentru învăţatul şi înţeleptul monahul un 
martiriu în plus, pentru că studiul şi scrierea cărţi-
lor îi erau hrana duhovnicească şi desfătarea.

  Principalul responsabil al suferinţelor lui Maxim, 
Mitropolitul Daniil, a aşezat în închisoare doi tem-
niceri aspri şi neomenoşi, care l-au chinuit fără milă 
vreme de şase ani; după cum însuşi Maxim ade-
vereşte scriind mai târziu către Macarie monahul, 
„eram ţinut legat în lanţuri şi omorât prin frig, fum 
şi înfometare”. Biograful lui, Kurbski, menţionea-
ză că „multe a suferit de la legăturile grele şi de la în-
temniţarea de mulţi ani în închisori cumplite”, „a sufe-
rit peste măsură şi a fost chinuit fără milă trupeşte şi 
sufleteşte în chinuri insuportabile, fiind timp de şase 
ani întemniţat în legături de fier”. Din pricina aces-
tor chinuri, Maxim îşi pierdea cu totul cunoştin-
ţa, aflându-se de multe ori în pragul morţii. Vrând 
cumva să-şi aline mâhnirea pricinuită de chinuri, a 
scris Canonul Sfântului Duh pe peretele închiso-
rii folosind cărbune, pentru că nu îi era îngăduit să 
aibă hârtie şi să scrie. În aceste condiţii, totuşi nu 
s-a plâns niciodată şi nu a condamnat pe nimeni! 
Semnificativă în acest sens este rugăciunea lui Ma-
xim, consemnată într-o scrisoare de la sfârşitul vie-
ţii lui pământeşti, în care cere pentru responsabilul 
principal al nenumăratelor lui chinuri, Mitropolitul 
Daniil: „nu-i socoti lui, Dumnezeule, păcatul acesta!”.

  Atât în timpul primei lui detenţii în Mănăstirea 
Volokolamsk, cât şi în continuare, în timpul celei 
de-a doua, după mutarea la Mănăstirea Otroch, a 
fost ţinut într-o închisoare subterană, umedă şi în-
tunecoasă, lipsit de lumină şi încălzire, lipsit de ori-
ce mângâiere omenească la care ar fi avut dreptul şi 
cel din urmă răufăcător. Cu adevărat, cine este în 
stare să povestească martiriul lui şi mai ales lipsirea 
lui de dumnezeiasca Euharistie? Numai cel care a 
cunoscut dragostea Preadulcelui Iisus.

  În ciuda tuturor protestelor Sfântului faţă de pe-
depsele foarte grele şi nedrepte şi, în ciuda rugă-
minţilor lui de a i se permite cel puţin împărtăşirea 
cu Dumnezeieştile Taine, spunând cu adâncă dure-
re: „…cer să mă învredniciţi de împărtăşirea cu Prea-
curatele şi De-viaţă-făcătoare ale lui Hristos Taine de 
care am fost lipsit deja de 17 ani. Acordaţi-mi, vă im-
plor, această favoare, mântuiţi un suflet pierdut”, „…
cer milă şi iubire de oameni…”, în ciuda tuturor aces-
tora, clericii nedreptăţii nu l-au ascultat. L-au ţinut 
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fără să îi îngăduie Dumnezeiasca Împărtăşanie vre-
me de 18 ani! În plus, aşa cum am spus mai sus, 
cumplita suferinţă pricinuită de ţinerea în lanţuri, 
care a durat şase ani în închisoare din Volokolamsk 
şi apoi primii opt ani de detenţie la închisoarea Mă-
năstirii Otroch, i-a amplificat martiriul. În total a 
petrecut în legături de fier vreme de 14 ani încheiaţi 
(1525-1539), iar totalul timpului petrecut în închi-
soare a fost de 26 de ani.

  Sfântul Maxim a îndurat toate suferinţele cu răb-
dare şi fără răutate; niciodată nu i-a înfierat pe res-
ponsabilii cumplitelor sale chinuri. Nici nu a ieşit 
vreodată din limitele bunei-cuviinţe şi ale blândeţii. 
Asta, datorită smereniei lui. Următor fiind celorlalţi 
Sfinţi Părinţi, protesta doar împotriva acuzaţiei că 
ar fi eretic şi blasfemiator, în schimb primea toate 
încercările ca fiind date lui de Dumnezeu pentru 
propriile-i păcate. Astfel scria Mitropolitului Dani-
il: „Ţie îţi imput asta: că m-ai condamnat pentru erezie 
şi m-ai lipsit de împărtăşirea cu Dumnezeieştile Taine. 
Cât despre celelalte multe şi fără număr păcate ale mele 
niciodată nu voi putea deschide gura mea; nu trebuie 
însă să deznădăjduiesc, ci dimpotrivă, îmi pun nădej-
dea în nemăsurata milostivire a lui Dumnezeu…”. Şi 
în altă parte: „Dreptul Judecător, Care voieşte ca toţi 
oamenii să se mântuiască, Cel Care a îngăduit să port 
aceste suferinţe pentru păcatele mele multe şi grele, iar 
nu pentru vreo erezie sau blasfemie…”

  De asemenea, răbdarea Sfântului se datorează în-
tăririi primite de la Dumnezeu. Şi asta, pentru că 
s-a adeverit întru el cuvântul Psalmului: „când s-au 
înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale 
au veselit sufletul meu” (Ps. 93, 19). Mângâierile Du-
hului Sfânt erau aşa de mari, încât puteau nu doar 
să cumpănească mâhnirile, lacrimile cuviosului şi 
durerile pricinuite de torturi, ci şi să-i inunde inima 
cu dumnezeiasca dragoste [theíos éros] care s-a fă-
cut pentru el  „pâine, ziua şi noaptea”. I s-a întâmplat 
Cuviosului Părinte şi vedere de înger dumnezeiesc, 
care s-a pogorât în închisoare şi l-a împărtăşit cu 
Trupul şi Sângele Domnului Iisus; în urma aces-
tei minuni şi a vederii şi a înţelegerii celei mai-pre-
sus-de-minte în dumnezeiască răpire, a întocmit şi 
a scris cu cărbunele pe peretele închisorii cântarea 
către Duhul Sfânt de care am pomenit mai sus, care 
începe astfel: „Cel Care cu mană de demult în pustie 
l-ai hrănit pe Israil…” şi în continuare „împreună cu 
slujitorii Tăi netrupeşti cânt şi eu…”, prin care adu

ce imnuri de laudă pentru dumnezeiasca vedere a 
îngerului care i-a dăruit Trupul şi Sângele Domnu-
lui.

  Însă celelalte dumnezeieşti cercetări ale lui cine le 
poate cunoaşte şi cine le poate povesti? Dumnezeu 
l-a călăuzit pe acest drum aspru spre a se desăvâr-
şi. Asta se vede şi din îndemnul dumnezeiescului 
înger care i s-a arătat şi i-a spus lui: „Maxime, să 
faci răbdare în aceste chinuri, ca să scapi de chinurile 
iadului veşnic”. Astfel, Sfântul Maxim, prin vestire 
dumnezeiască, a dobândit deplină încredinţare că 
împlineşte voia dumnezeiască, fiind părăsit de oa-
meni şi socotit de toţi ca unul vrednic de ocară, stră-
in în ţară străină. Aflându-se pe treapta smereniei 
desăvârşite a duhului, a pus în inima lui gândul că 
el este ultimul om de pe faţa pământului, s-a sme-
rit prin dumnezeiasca încredinţare că Domnul a 
îngăduit toate aceste suferinţe, pentru că Domnul 
a dorit să-l conducă la desăvârşirea duhovnicească  
pe calea desăvârşitei smeriri. Întemniţat şi vieţu-
ind isihast, rugându-se cu ardoare, neîncetat şi cu 
suspine negrăite ale inimii, el chema cu mintea, din 
străfundurile inimii, numele Preadulcelui Mire Ii-
sus Hristos. Astfel, prin martiriul lui şi prin ridica-
rea Crucii Domnului întru cunoştinţă, Sfântul s-a 
făcut desăvârşit întru Hristos, ajungând prin multe 
pătimiri mult-nepătimitor, psaltire bineplăcută şi 
chimval răsunător al Preasfântului Duh şi sălaş al 
Sfintei Treimi!

  Sfântul Maxim a fost dintre puţinii cuvioşi care 
şi-au dus lupta duhovnicească fără călăuzitor şi fără 
nici un susţinător. Fără părinte duhovnicesc, fără 
gheronda spre mângâiere şi întărire în ridicarea cru-
cii. Dar încă şi fără vreo întărire din partea fraţilor 
de acelaşi cuget, căci „fratele ajutat de frate [este] ca o 
cetate întărită şi înconjurată de ziduri”. „Din afară lup-
te”, „fiind ţinut legat în lanţuri şi omorât prin frig, fum 
şi înfometare”, dar şi „temeri dinlăuntru”: nu cumva 
a suspinat împotriva lui Dumnezeu pentru mulţi-
mea încercărilor, nu cumva a încălcat poruncile lui 
Dumnezeu, mâniindu-se împotriva celor care îl ne-
dreptăţeau, nu cumva i-a ocărât sau a ţinut minte 
răul împotriva cuiva? Precum şi tot restul mulţimii 
de patimi care se dezlănţuiau cu furie împotriva lui. 
Gigantică lupta. Nu doar de nestrăbătut, dar şi de 
neconceput pentru noi, cei de azi, condiţiile în care 
s-a luptat Sfântul, dar a biruit prin împreună-lupta 
Domnului Care l-a iubit şi S-a dat
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deci, vorbesc cu dreptate şi dacă sunt vrednic de creza-
re, arătaţi faţă de mine, sărmanul, bunătate şi milosti-
vire, ca nişte judecători evlavioşi şi nepărtinitori, şi eli-
beraţi-mă de calomniile nedrepte şi de aceste chinuri, 
pe care le sufăr de mulţi ani… dăruiţi-mi, implor evla-
via voastră, întoarcerea în Sfântul Munte, unde din ti-
nereţile mele m-am ostenit cu multe şi diferite osteneli 
duhovniceşti şi trupeşti întru nădejdea mântuirii, ca 
acolo să las în pământ, cu pace, oasele mele”. Şi în altă 
parte: „Predă-mă, prea binecredinciosule ţare, cinstitei 
mănăstiri Vatopedi a Preasfintei Născătoare de Dum-
nezeu; bucură-i duhovniceşte pe cuvioşii monahi care 
vieţuiesc în ea, robi ai tăi şi înflăcăraţi rugători pentru 
tine; să nu doreşti mai degrabă să le aduci mâhnire”. 
Merită notat că în fiecare scrisoare a lui, Sfântul se 
ruga pentru întoarcerea în Sfântul Munte repetând 
cuvântul „ca acolo să las în pământ, cu pace, oasele 
mele”. Însă martiriul nu i se încheie. Întoarcerea lui 
în Sfântul Munte a fost judecată primejdioasă de 
către ţar şi de Biserica de atunci, pentru că Maxim 
cunoştea toate răutăţile din viaţa politică şi biseri-

pe Sine morţii pentru toţi oamenii. Sfântul Maxim 
a scăpat întreaga Biserică a Rusiei de superstiţii, 
de practici păgâne şi convingeri eretice care în acea 
epocă stăpâneau în Rusia.

Uşurarea pedepsei lui
  În timpul detenţiei lui Maxim la Mănăstirea Otro-
ch, din 1531 până în 1551, Mitropolitul Tverului, 
Acachie, i-a acordat, în urma unui semn dumneze-
iesc, o relativă libertate de comunicare în închisoa-
re, aşa încât făclia să nu rămână „sub obroc” (Matei 
5, 15). Astfel, Sfântul Maxim a continuat să scrie 
neobosit, multă vreme încătuşat fiind cu lanţuri, în 
închisoare subterană, întunecată şi umedă, tradu-
când în limba rusă texte sfinte, să scrie opere anti-
retice şi multe altele, pentru a apăra credinţa şi a lu-
mina poporul rus. În plus, a reînceput cu dragoste 
părintească lucrarea lui de predicator, mângâindu-i 
pe creştinii care alergau la închisoare să-i asculte 
sfaturile şi să-i ceară rugăciunile. 

  La puţini ani după arestarea şi închiderea Mitro-
politului Daniil, noul Mitropolit al întregii Rusii, 
Macarie, l-a absolvit (1543) de canonul nedrept al 
lipsirii de Dumnezeiasca Împărtăşanie care durase 
18 ani (1525-1543).

  În multe rânduri a cerut stăruitor să fie lăsat în li-
bertate, ca să se întoarcă în mult dorita lui mănăsti-
re din Athos, dar fără nici un răspuns. Când Ivan cel 
Groaznic s-a urcat pe tronul împărătesc, monahul 
grec şi-a reluat cererea, din nou fără nici un rezultat 
pozitiv. Cereri pentru eliberarea Sfântului Maxim 
au înaintat către ţar Patriarhul Constantinopolului, 
Dionisie (1545), Patriarhul Ierusalimului, Gher-
man, Patriarhul Alexandriei (4 septembrie 1545), 
precum şi Mănăstirea Vatopedi. Într-una din scri-
sorile lui, Maxim spune: „Binevoiţi, pentru numele 
Domnului, să arătaţi milă faţă de mine, sărmanul. 
Daţi-mi să văd Sfântul Munte, care se roagă pentru 
întreaga lume; redaţi-mă celor care se roagă pentru 
voi, redaţi-mă cuvioşilor părinţi şi fraţi ai noştri; ple-
caţi-vă creştineşte la rugăminţile şi lacrimile care se fac 
pentru mine; nu vă arătaţi neascultători faţă de Patri-
arhul nostru Ecumenic care se roagă, implorându-vă 
pentru mine”; şi în altă parte: „judecaţi, vă rog, dacă 
sunt vrednic de ură pentru câte am îndreptat şi dacă 
pe dreptate am fost calomniat ca eretic de către unii şi 
lipsit de comuniunea cu credincioşii şi de împărtăşirea 
Dumnezeieştilor Daruri vreme de atâția ani... Dacă,
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cească a Rusiei şi se temeau că îi va expune opiniei 
publice şi, în plus, că va ieşi la iveală răutatea pe care 
au săvârşit-o faţă de el. 

Încetarea pedepsei
  În 1551, noul Ţar, examinând tot cazul împreună 
cu demnitarii săi care insistau să se facă dreptate 
Sfântului, a ordonat să fie mutat în vestita lavră a 
Sfântului Serghie, încetând pedeapsa detenţiei care 
durase 26 de ani, fără însă a i se permite să se în-
toarcă în patria lui şi în mănăstirea de metanie, din 
motivele de mai sus.

  Sfântul Maxim, bătrân cu vârsta şi epuizat de su-
ferinţele cele de multe feluri ale închisorii pe via-
ţă, a predat duhul său în mâinile Domnului, ca să 
se mângâie de ostenelile şi de durerile sale, în ziua 
de 21 ianuarie a anului 1556, ziuă în care Biserica 
îl cinsteşte pe Sfântul omonim şi protector al lui, 
Maxim Mărturisitorul, şi când în Sfânta Mănăstire 
Vatopedi, mănăstirea lui de metanie, părinţii şi fra-
ţii cinsteau după obicei praznicul Maicii Domnului 
Paramythía.

  În 1556, atunci când 
a trecut la Domnul, era 
de aproape 86 de ani şi 
slujise până la ultima 
suflare Biserica Rusiei şi 
binecredinciosul ei po-
por vreme de 38 de ani, 
dintre care 26 de ani i-a 
petrecut în închisoare.

  Patriarhia Ecumenică 
a Constantinopolului a 
înfăptuit canonizarea ca 
Sfânt a lui Maxim Gre-
cul în anul 1988. Apoi, 
în acelaşi an, la festivi-
tatea aniversării unui 
mileniu de Ortodoxie 
la Moscova, a fost cano-
nizat ca sfânt şi de către 
Biserica Rusei. Mutarea 
moaştelor lui a avut loc 
pe data 21 iunie 1996 
(după vechiul calendar) 
în sfânta biserică a Du-
hului Sfânt din Lavra 

Sfântului Serghie, unde se păstrează acum racla cu 
moaştele lui, iar predarea unor părţi din moaştele 
lui către Sfânta Mănăstire Vatoped, mănăstirea lui 
de metanie, s-a făcut la 8 iulie 1997 (după vechiul 
calendar) în sfânta biserică a Maicii Domnului din 
Kazan, de către Patriarhul Moscovei şi al întregii 
Rusii, kir Alexie. Festivităţile mutării moaştelor lui 
la Mănăstirea Vatoped au avut loc pe 14 iulie 1997

Pilda Sfântului Maxim trebuie să ne dea 
curaj. 
  Şlefuirea duhovnicească prin care l-a trecut Dom-
nul nu l-a zdrobit, ci prin credinţă, rugăciune şi vir-
tute, a dobândit puteri dumnezeieşti şi a făcut răb-
dare în ispite de nedescris. Povestim vieţile Sfinţilor 
ca să ne fie pilde, ca să ne întărim, să ne apropiem 
de Domnul cu dreaptă făptuire prin mergerea la 
Biserică, spovedanie și împărtăşirea cu Dumneze-
ieştile Taine. Fiecare dintre noi va îndura după pu-
terile lui crucea Învierii proprii. Cunoaşterea dru-
mului către dumnezeiasca Schimbare la Faţă este 
necesară mai cu seamă azi poporului elen, care prin 

sfinţii lui înţelepţi şi în-
tocmai-cu-Apostolii, a 
călăuzit la cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi atâtea 
alte neamuri. Ne rugăm 
ca Preabunul nostru 
Dumnezeu Întreit-în-
Feţe, Care „până acum 
lucrează”, să trimită tot-
deauna lucrători vrednici 
şi sfinţi în via sa, precum 
l-a trimis pe neobositul 
şi marele Sfânt Maxim, 
spre mântuirea noastră, 
a tuturor. Ne rugăm de 
asemenea ca Dumne-
zeu, pentru rugăciunile 
acestui Cuvios Părinte al 
nostru, să ne dea harul 
Său, ca să păstrăm uni-
tatea credinţei şi legătura 
dragostei în Biserica lui 
Hristos, cea Una, Sobor-
nicească şi Apostolească.
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  Conform sfintei tradiţii sunt consideraţi ctitori 
ai Sfintei Mănăstiri Vatopedi boierii de viţă nobi-
lă Athanasie, Nicolae şi Antonie. Aceştia au venit 
în Sfântul Munte la mijlocul secolului al X-lea, în 
vremea construirii Sfintei Mănăstiri Marea Lavră, 
stând în preajma ctitorului, Cuviosul Athanasie 
Athonitul, cel care a formulat şi tipicul noului aşe-
zământ. Ascultând de îndemnul marelui Cuvios, ti-
nerii boieri au reconstruit şi reînfiinţat Sfânta Mă-
năstire Vatopedi, care fusese pustiită de piraţi. Cei 
trei cuvioşi sunt înfăţişaţi în icoane ca fraţi după 
trup, bogaţi, monahi şi ctitori. 

 Aceşti trei cuvioşi veniseră în Sfântul Athos cu 
scopul de a construi o mănăstire. Faima Cuviosului 
Athanasie îi atrăsese şi pe ei aşa cum atrăsese și pe 
alţii, veniţi din multe părţi. I-au propus, bineînţeles, 
să rămână alături de el, oferindu-i şi cele 9000 de 
nómisme (monede) de aur pe care le aduseseră cu 
ei în acest scop. Cuviosul Athanasie însă le-a spus: 
Datu-s-a Împăratului Nichifor să fie ctitor al aces-
tei mănăstiri [Marea Lavră]. Dar dacă doriţi să zidiţi 
mănăstire, iată, Mănăstirea Vatopedi este pustie. 
Reînnoiţi-o pe aceasta şi veţi avea plată de la Dom-
nul. 

  Medicul şi filosoful Ioan Comnenul, care a 
devenit ulterior Mitropolit de Dârstor (Si-
listra) cu numele Ierótheos, în binecunos-
cutul său Proschinitar al Sfântului Munte 
Athos pe care l-a scris în 1698, notează, 
descriindu-i pe cei trei sfinţi: „Venind trei 
boieri de viţă nobilă, Athanasie, adică, Nico-
lae şi Antonie, în Sfântul Munte, de loc din 
Adrianopolis, doreau să devină monahi şi să 
ridice din temelii mănăstire pe cheltuiala lor, 
şi au pus fiecare dintre cei trei tineri câte trei 
mii de florini. Şi au venit la Sfântul Atha-
nasie, care era atunci în Athos, mărturisind 
scopul cu care veniseră. Sfântul le-a spus că 
asprii pe care-i aveau nu erau de ajuns pentru 
construirea unei noi mănăstiri. Urmaţi-mă, 
le-a mai spus el, şi făcând ascultare cei trei, 
i-a dus Sfântul în mănăstirea Vatopedi şi le-a 
arătat cât de bine este aşezată şi ce stricăciuni 
făcuseră acolo sarazinii. Şi le-a dat lor sfat: 
dacă vor să aibă plată înmulţită de la Dum-
nezeu, să rezidească acea mănăstire. Sfatul 
sfântului le-a plăcut acestora şi, cu mult zel, 
au pus în practică această lucrare sfântă şi au 
rezidit mănăstirea, făcând-o așa cum fusese 
la început. Și făcându-se apoi monahi acolo şi 
având o purtare bineplăcută lui Dumnezeu, 
au adormit în Domnul. Sfintele lor moaşte 
sunt îngropate în interiorul nartexului bise-

Cuvioşii Athanasie, Nicolae şi Antonie, ctitorii 
Mănăstirii Vatopedi (sec. XI)

De Monahul Moise Aghioritul

Cuvioşii Ctitori Nicolae, Athanasie, Antonie şi Sava 
Vimatáris scoţând icoana Maicii Domnului Vimatárissa 
din fântână. Țesătură contemporană brodată cu fir de aur. 
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ricii. Se prăznuiesc de două ori pe an, pe 17 decembrie 
şi în Duminica a 5 de la Rusalii”.

  Cuviosul Athanasie Athonitul este cel care a insu-
flat zidirea mănăstirilor athonite Vatopedi, Ivíron, 
Dohiaríou şi Filothéou. Autorul de scholii Stéfanos 
Filotheítul menţionează: „S-a ridicat Mănăstirea 
Vatopediului de însuşi cuviosul Athanasie, fiind 
aşezată după tipicul şi rânduiala acestuia”. 

  În anul 985, cuviosul Nicolae semnează ca egumen 

al Mănăstirii Vatopedi: „Nicolae, monah şi egumen al 
Mănăstirii Vatopedi”. Tot el semnează documente în 
anii 998, 1001 şi 1002. Urmaşul Cuviosului Atha-
nasie, despre care se aminteşte că era „deosebit de 
activ”, semnează documente între anii 1020 şi 1048. 
Mai târziu apare în documente și Antonie. Faima 
lor a atras în mănăstire mulţi monahi, iar mănăsti-
rea a dobândit în scurtă vreme bogăţie şi faimă. 

  

  

  Despre mormântul cuvioşilor ctitori, monahul rus 
Vasile Bárski scrie în 1744 că nu se deschide nicio-
dată, dar că întotdeauna deasupra lui arde o candelă 
nestinsă. Ieromonahul Gherásimos Smyrnákis Es-
figmenítul scria, în urmă cu o sută de ani, că „pre-
otul de rând citeşte zilnic la sfârşitul Liturghiei şi al 
vecerniei un Trisaghion, iar canonarhul pomeneşte din 
codice numele celor adormiţi”. Într-un manuscris din 
anul 1869, păstrat în mănăstire, copie a unui codice 
mai vechi, din 1715, sunt amintite numele celor trei 
ctitori: „Pentru fericiţii şi pururea pomeniţii părinţii 
noştri, ctitori ai sfintei mănăstirii acesteia: Athanasie, 
Antonie, Nicolae”. În absida aflată deasupra mor-
mântului, împreună cu împăraţii-ctitori sunt înfă-
ţişaţi şi cei trei cuvioşi, îmbrăcaţi în haine monahale 
şi cu aură. Pictura murală pe care o vedem astăzi 
a fost restaurată în 1760. Mormântul se găseşte în 
partea dreaptă a pronaosului katholikónului. În 
anul 1992 a fost deschis, iar în interior au fost gă-
site osemintele cuvioşilor şi o tăbliţă din plumb, pe 
care Sfântul Athanasie lăsase scris să nu fie îngropat 
altcineva în mormântul său, după obiceiul antic.

 Cercetările, studiul, comparaţiile şi menţiunile re-
feritoare la cei trei cuvioşi converg către concluzia 
că primul egumen al Mănăstirii Vatopedi a fost mo-
nahul Nicolae, ctitorul, cel care a fost şi primul în-
gropat în mormântul aflat în katholikónul mănăs-
tirii după 1012, căci în acest an semnează pentru 
ultima oară documentele oficiale ale mănăstirii. În 
1048 semnează pentru ultima oară Athanasie, care 
este îngropat în partea superioară a aceluiaşi mor-
mânt, cel din urmă fiind Antonie. Transformarea 
mormântului în raclă şi pictarea Maicii Domnului 
Vlahernítissa, în 1312, în absida de deasupra mor-
mântului, dovedesc faptul că cei trei ctitori au fost 
cinstiţi la scurtă vreme ca sfinţi cuvioşi.

  Pomenirea lor se face, după cum am mai amintit, 
pe 17 decembrie. Slujba lor a fost compusă mai târ-
ziu. Într-un Proskynitar în versuri din 1722, părin-
tele şi dascălul Anastásios Papavasilópoulos scrie:

Sfinţii Trei Ctitori: Antonie, Nicolae şi Athanasie. 
Icoană portabilă contemporană.
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Mormântul cuvioşilor ctitori din pronaosul katholikónului 
Mănăstirii Vatopedi.

„Atunci veniră, deci, trei boieri de viţă nobilă să se călugărească,
Nicolae pe nume, Thanásis, celălalt,
Iar cel de-al treilea, Antonie, de ale lor fapte să te minunezi.
De zel sfânt mânaţi, au venit cu râvnă
Fiecare câte trei mii de florini să pună,
Să ridice şi ei mănăstire
Nouă şi minunată, pod spre cer.
Au mers la Athanasie, cuvios din Athos,
Şi dorinţa lor i-au spus-o din adâncul sufletului. 
Sfântul le-a vorbit atunci şi i-a sfătuit
Şi mult i-a lăudat pentru scopul lor cel sfânt.
Cu florini mii nouă, copiii mei, le-a spus
Mănăstire nouă nu puteţi face.
Dacă vreţi, însă, de plată să nu vă lipsiţi,
Veniţi după mine, urmaţi-mă, deci. 
După el mergând cei trei boieri
Îndată i-a dus pe ei în frumoasa câmpie
A smeritului Vatoped, loc sfânt de reculegere şi învăţătură,
Minunată, nobilă şcoală tainică”.
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  Cuviosul Gheorghe s-a născut în anul 1730 la Si-
liştea Sibiului, în Transilvania. De tânăr a dorit să-
şi afierosească viaţa lui Hristos. Prigoanele uniaţilor 
împotriva ortodocşilor l-au forţat să treacă Carpaţii 
şi să se stabilească în Muntenia, iar la Bucureşti a 
întâlnit un episcop grec, pe care l-a urmat la Con-
stantinopol.

  A rămas împreună cu acesta, în ascultare, vreme 
de trei ani. Dorind episcopul acesta în vârstă să se 
liniştească, s-a mutat la Sfânta Mănăstire Vatope-

di, iar Gheorghe l-a urmat. Aici, episcopul l-a tuns 
monah şi l-a hirotonit diacon. La scurtă vreme, epi-
scopul a adormit în Domnul în mănăstire.

  Căutându-şi un nou îndrumător duhovnicesc, ie-
rodiaconul Gheorghe s-a îndreptat către Schitul 
Profetului Ilie, unde vieţuia Cuviosul Paisie Veli-
cikovski. În 1752,  ierodiaconul Gheorghe a primit 
schima mare de la Stareţul Paisie, iar după doi ani a 
fost hirotonit preot.

  În 1763, urmându-l pe stareţul Paisie, Gheorghe 
merge în Moldova, la Mănăstirea Dragomirna, îm-
preună cu alţi şaizeci şi patru de monahi. A rămas 
acolo vreme de doisprezece ani ca duhovnic a 350 
monahi. S-a stabilit apoi în Mănăstirea Secu, unde 
vieţuiau 200 de monahi. Dorind să se întoarcă în 
Sfântul Munte, a fost silit să rămână, deoarece mi-
tropolitul Ungrovlahiei nu i-a dat voie să plece.

  În urma unei înştiinţări dumnezeieşti, a fost ales 
egumen al Mănăstirii Cernica şi apoi şi al Mănăsti-
rii Căldăruşani.

  Ca îndrumător al acestor două mănăstiri, care în 
acea vreme aveau o mare putere de iradiere duhov-
nicească, a dobândit nenumăraţi următori întru cele 
ale ascezei, pe care îi conducea după tipicul aghiorit. 
În 1785, pe când era grav bolnav, a compus celebrul 
său tipic, care se păstrează şi astăzi. E considerat un 
mare părinte al Bisericii, iar activitatea sa a adus o 
contribuţie importantă la renaşterea monahismului 
românesc.

   Cuviosul Gheorghe a mers la Mănăstirea Cernica, 
care în acea vreme era pustie şi săracă, împreună cu 
doi dintre ucenicii săi. Cu timpul, numărul mona-
hilor a ajuns la 130, chinovia devenind, în scurtă 
vreme, foarte cunoscută. Cuviosul se distingea prin 
asceza sa, prin „învăţăturile sale mai dulci decât mie-
rea” şi prin minunile pe care le făcea încă din timpul 
vieţii, având harul înainte vederii şi al străvederii. 
Prin rugăciune şi prin puterea exemplului său a re-
însufleţit viaţa monahicească din sudul României, 

Cuviosul Gheorghe de la Cernica (+1806)

De Monahul Moise Aghioritul

Sfântul Gheorghe de la Cernica, icoană portabilă 
contemporană. 
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Preafericitul Teoctist, Patriarhul României, 
sărutând cinstitele moaşte ale Cuviosului 
Gheorghe

dându-i o nouă dimensiune, după modelul aghio-
rit. Până la venirea cuviosului, viaţa chinovială 
aproape se stinsese în România. Era iubit de toţi 
pentru dragostea şi simplitatea sa şi mai ales pentru 
cuvintele sale dulci, care puteau stoarce lacrimi de 
pocăinţă şi zdrobire chiar şi din cele mai împietrite 
inimi.

  Apropiindu-se sfârşitul său, pe care-l cunoscuse 
dinainte, a adunat toată obştea, iertându-i pe toţi 
şi cerând de la toţi iertare, și dându-le cuvânt de fo-
los: Copiii mei, câtă vreme am trăit alături de voi, 
nu am avut altă grijă decât să vă apăr de toate fe-
lurile de răni, ca pe nişte prunci, înfăşurându-vă în 
înstrăinare. Şi v-am trezit ca să căutaţi întotdeauna 
desăvârşirea duhovnicească. A adormit în Domnul 
după o boală grea, la Mănăstirea Cernica, dumini-
că, 3 decembrie 1806.

  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 
şedinţa din 20 noiembrie 2005, a așezat numele 
Cuviosului Gheorghe în calendar, recunoscându-i 
oficial sfinţenia. Prima sărbătorire a pomenirii sale 
a avut loc pe data de 2 decembrie 2005, la Mănăs-
tirea Cernica, pe care cuviosul o rezidise din temelii 
pe o mică insulă în apropierea Bucureştiului, unde 
se odihnesc cinstitele sale moaşte cele pline de har. 
La eveniment a luat parte Preafericitul Patriarh al 
României Teoctist precum şi mulţi arhierei şi mul-
ţime de popor.

  Pomenirea Cuviosului Gheorghe se face pe 3 de-
cembrie în Biserica Ortodoxă Română, dar nu este 
cunoscută în Sfântul Munte, iar numele său nu 
apare în sinaxarele greceşti.

Prima prăznuire a Cuviosului Gheorghe, 21 
mai 2006, în biserica Mănăstirii Cernica.
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  Un lucru vrednic de atenţie și de uimire  în ceea 
ce-l priveşte pe acest om sfânt este importanţa pe 
care i-au acordat-o toţi locuitorii insulei Ithaca: nu 
numai în timpul vieţii sale, dar şi astăzi, după mai 
mult de un secol, amintirea sa este adânc înrădăci-
nată  în sufl etele oamenilor din insula Ithaca. Au-
zindu-i pe ithachioţi povestind despre Părinţel, ai 
putea crede că el este viu şi umblă printre ei. Acest 
fapt nu este întâmplător, ci reprezintă dovada marii 
îndrăzneli pe care a dobândit-o către Dumnezeu 
şi a îndoitei sale iubiri pe care a cultivat-o până la 

capăt acest desăvârşit imitator al lui Hristos. După 
ce și-a dedicat viaţa lui Hristos şi după dobândirea, 
cu ajutorul harului, a asemănării cu Hristos, a iubit 
pe aproapele său ca pe sine într-o asemenea măsu-
ră, încât și-a cheltuit tot restul vieţii sale învăţând 
poporul, făcându-se tuturor toate, după cuvântul 
Scripturii, pe toţi mângâindu-i şi odihnindu-i. Fi-
ind întotdeauna însoţit în iubirea sa către „aproa-
pele” de harisma înainte vederii şi de luminarea cea 
sfântă, Sfântul Ioachim a condus fără greşeală po-
porul în situaţii din cele mai diverse ale vieţii; a scos 
sufl etele nepăsătoare din indiferenţa şi nepăsarea 
de care erau stăpânite, făcându-se cu adevărat salva-
tor şi învăţător al întregii insule, şi de-aceea, astăzi, 
ithachioţii îl respectă şi îl iubesc peste măsură.

Scrisoarea de canonizare a Sfântului 
Ioachim Vatopedinul
  Iată, deci, icoana unui adevărat dascăl şi pedagog, a 
unui părinte duhovnicesc şi profesor, ce reprezintă 
pe adevăratul lucrător al secerişului celui înţelegă-
tor pe care Domnul ne recomandă să-l căutăm.

  Cuvioase părinte al nostru Ioachim şi mijlocitor 
către Dumnezeu, după slobozirea ta din legăturile 
acestea trudnice ale vieţii şi mutarea ta în Împără-
ţie, nu înceta să mijloceşti pentru noi smeriţii fraţii 
tăi, în mănăstirea ta de metanie, Vatopedi, care se 
mândreşte cu tine, copilul ei. Chiar dacă pentru as-
cultare, ai părăsit pentru o vreme locul tău de me-
tanie, împlinind astfel legea iubirii pentru poporul 
nostru, astăzi, însă, te simţim împreună cu ceilalţi 
fraţi de nevoinţă şi toată adunarea sfi nţilor Mănăs-
tirii tale, ajutându-ne şi nouă,  celor ce râvnim mân-
tuirea noastră. (Gheron Iosif Vatopedinul)

***

  Trebuie să menţionăm şi faptul că Sfântul a profe-
ţit: „Un părinte din Sfântul Munte, cu barbă roşcată, 
mă va scoate şi mă va arăta pentru prima oară po-
porului!”. Într-adevăr, această profeţie s-a adeverit, 
căci părintele despre care a profeţit Sfântul nu este 
altul decât Egumenul Sfi ntei Mănăstiri Vatopedi, 
iar acest lucru s-a petrecut la data de 23 mai 1992.

Sfântul Ioachim Papoulákis din Ithaca (+1868)

De Gheronda Iosif Vatopedinul            

Cuviosul Ioachim din Ithaca, icoană portabilă 
contemporană
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  De asemenea, Sfântul s-a arătat în somn unui pre-
ot, în ajunul mutării moaştelor sale, şi i-a spus: „La 
mutarea oaselor mele îi voi mulţumi pe toţi”. Şi într-
adevăr, dacă la început a existat o neînţelegere cu 
privire la cine ar fi  fost mai cu măsură să ia capul 
Sfântului, Mănăstirea sau Mitropolia, până la urmă 
s-a rezolvat repede, fi indcă îndată ce l-au scos din 
mormânt, capul său cel izvorâtor de har s-a împărţit 
în două. În cele din urmă, au adunat 
toate sfi ntele moaşte pe care le-au gă-
sit şi, după tipic, le-au spălat şi le-au 
rânduit după cuviinţă.

Pomenirea Cuviosului Ioachim
  În aceeaşi zi, Egumenul Efrem şi 
cei dimpreună cu el au plecat către 
Mănăstirea Vatopedi, unde au ajuns 
în ziua următoare. Obştea a organi-
zat o primire din cele mai călduroa-
se Sfântului, care s-a întors după 
aproape 170 de ani în mănăstirea 
sa cea iubită, pe care o părăsise ca să 
slujească poporului lui Dumnezeu 
în chiar patria sa de origine, Ithaca.

Câteva din minunile Sfântului
  Eleni Karaghiórgou povesteşte despre bunica sa, 
Anastasia Kalliníkou, că, fi ind foarte săracă şi ne-
având unde să spele hainele copiilor săi, le spăla în 
jgheabul de piatră pe care se aşeza Părinţelul când 
se ducea acasă. Într-o seară, însă, Anastasia îl vede 
în vis pe Părinţel, care o împingea, spunându-i cu 
asprime: „Anastasia, ceea ce faci nu-mi place. Să nu 
mai speli scutecele în jgheabul meu”. Atunci când, 
după intervenţia Sfântului, femeia a încetat să-i mai 
folosească „jgheabul”, acolo şi-a făcut cuib un mare 
roi de albine, ce dădea multe kilograme de miere.

  Ana Megaloghéni povesteşte că, pe atunci când 
era mică, fratele ei, Vasilis, a început să facă crize de 
epilepsie. Mama sa, Akriví, mergea la soţia epitro-
pului Sfi ntei Biserici a Sfi ntei Varvara, care i-a spus: 
„Nu te teme, îl avem pe Sfântul, făgăduieşte-i”. „Ce să 
făgăduiesc?”, a întrebat mama cea îndurerată. „Făgă-
duieşte-i o pătură groasă din lână”, i-a răspuns. De 
îndată ce femeia i-a făgăduit Sfântului cuvertura, 
fi ul său s-a făcut bine. La aceasta a contribuit şi un 
fi r din centura Sfântului, cu care femeia lega copilul 
cel bolnav, pentru binecuvântare.

  Anastasia Lekatsá din Kalývia povesteşte că îşi 
aminteşte cum, la vârsta de 15 ani, Spiridonos Paí-
zis, păstorul care în nopţile de vară dormea cu turma 
pe munte, i-a povestit, cu teamă, cum, într-o noapte, 
a văzut o lumină urcând pe muntele Vigla din apro-
piere, mergând către Sfânta Varvara şi dispărând în 
spatele bisericii, acolo unde se găseşte mormântul 
Sfântului.

Mormântul din Ithaca al Cuvi-
osului Ioachim
  Gherasimos Kouvarás povesteşte că 
în războiul din ’40, se găsea în prima 
linie. Într-o noapte a văzut în somn 
că se găsea în spatele altarului Biseri-
cii Sfânta Varvara, acolo unde se afl ă 
mormântul Părinţelului. Când s-a 
trezit, se întreba ce poate să fi e acel 
vis şi a chemat cu credinţă numele 
Sfântului Ioachim Papoulákis. La 
scurtă vreme, a fost prins de febră şi 
de vărsături. A fost înştiinţat căpita-
nul, care a dat poruncă să-l coboare 

la doctor, două ore distanţă de mers pe jos de front. 
Doctorul nu a găsit nimic. Între timp italienii ataca-
seră şi spărseseră prima linie. Întorcându-se sănătos 
la locul său, Kouvarás şi-a dat seama că dacă s-ar fi  
afl at acolo în vremea atacului, l-ar fi  facut şi pe el 
bucăţele. Atunci i s-a arătat vădit ajutorul Sfântului 
Ioachim Papoulákis.

  Ismíni Kaladelfoú din Stavró, Ithaca, povesteş-
te că în 1936, pe când avea unsprezece ani, tatăl său 
era foarte bolnav. Ea avea mare evlavie la sfântul 
Ioachim Papoulákis şi s-a rugat mult Sfântului să-i 
însănătoşească tatăl, care se primejduia să moară. 
Într-o dimineaţă, ajutând la săpăturile arheologice 
din situl Pilikáta, pe când era singură şi adâncită în 
gânduri, a văzut în arătare pe Sfântul spunându-i: 
„Nu plânge, copila mea, căci tatăl tău se va face bine. 
Ridică-te numai şi aprinde candelele Sfi nţilor Ioachim 
Papoulákis şi Gheorghe, care sunt stinse, şi nu-ţi face 
griji în privinţa tatălui tău”. Îndată după aceea, Sfân-
tul a dispărut din faţa sa şi în ceasul în care ea s-a 
dus în genunchi la mormântul Sfântului şi a aprins 
candelele, tatăl său s-a tămăduit în mod minunat.

Capul Cuviosului Ioachim, 
Sfânta Mănăstire Vatopedi 
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  Cuviosul Sava a fost fiul Sfântului Simeon. Acesta 
din urmă fusese mare conducător al sârbilor (1165-
1196) şi a fost, așa după cum scrie biograful său 
contemporan, Părintele Iustin Popovici, „un apără-
tor al Ortodoxiei şi un luptător împotriva ereziilor, 
om însufleţit toată viaţa de multă credinţă, iubire 
şi râvnă evanghelică”; în lume a purtat numele de 
Ştefan Nemania. S-a născut în anul 1114 în oraşul 
Rimnița (Podgorița), regiunea Zeta, în Muntene-
grul de astăzi. A luptat cu curaj pentru apărarea 
Ortodoxiei şi a lucrat pentru întărirea ei în mijlo-
cul poporului, pe care l-a unificat într-un regat. A 
construit multe biserici, a convocat sinoade pentru 
înfruntarea ereziilor, a dezvoltat o bogată lucrare fi-
lantropică şi a contribuit la consolidarea economică 
a mănăstirilor şi locurilor de închinare. El şi evlavi-
oasa sa soţie, Ana, fiica împăratului bizantin, o mare 
iubitoare şi susţinătoare a monahilor, au dobândit 
mulţi copii. Spre sfârşitul vieţii a devenit şi aceasta 
monahie la Mănăstirea Studenița, primind numele 
Ana. Dintre copii, doi 
au primit cununa sfin-
ţeniei: Sfântul Sava, 
cel ce a fost primul ar-
hiepiscop al sârbilor, şi 
regele Ştefan al II-lea, 
Cel Întâi Încoronat, 
care a fost mai târziu 
tuns în monahism cu 
numele Simon.
  Sfântul Sava, care a 
purtat în lume numele 
de Rastko, a fost rodul 
rugăciunii părinţilor 
săi. S-a născut în anul 
1169 şi a crescut în fri-
ca lui Dumnezeu. De 
Dumnezeu cinstitorii 
săi părinţi îl pregăteau 
de însurătoare atunci 
când a ajuns la vârsta 
cuvenită, dar el deja 
luase hotărârea să-

şi închine viaţa lui Dumnezeu. Dorea să plece în 
Sfântul Munte, despre care auzea istorii minunate 
cu asceți şi cuvioşi. Însoţit de un monah aghiorit 
rus, a fugit în ascuns în Sfântul Munte la vârsta de 
şaisprezece ani, fără ştirea părinţilor săi, care au fost 
cuprinşi de mare mâhnire. A fost tuns în mona-
hism la Mănăstirea Sfântului Pantelimon-Vechiul 
Rusikón, primind numele Sava. Soldaţii trimişi de 
tatăl său au intrat în Sfântul Munte pentru a-l găsi 
şi a-l aduce înapoi, dar s-au întors aducând veşmin-
tele sale princiare şi o scrisoare de mângâiere adre-
sată părinţilor. 
  La puţine luni după tunderea sa în monahism, a 
vizitat mănăstirea Buneivestiri a Maicii Domnu-
lui, adică binecunoscuta mănăstire Vatopedi, care 
îşi sărbătorea hramul. Egumenul mănăstirii l-a in-
vitat să rămână alături de ei. Impresionat, Sava nu 
l-a putut refuza şi, cu consimţământul egumenului 
Mănăstirii Sfântul Pantelimon, a rămas la Vatope-
di vreme de doisprezece ani încheiaţi. Petrecerea sa 

în această mănăstire i-a 
fost de folos. A învăţat 
foarte bine greceşte, a 
studiat în bogata bi-
bliotecă a mănăstirii, a 
învăţat ascultarea, arta, 
tradiţia, după cum scrie 
fericitul episcop Nico-
lae Velimirovici: „Într-
un asemenea centru de 
spiritualitate şi cultură, 
Sava a avut rara ocazie 
să-şi edifice caracterul 
după modelul celor 
mai bune exemple pe 
care le vedea şi a celor 
mai bune cărţi pe care 
le citea”. Fericitul Ghe-
ron Iustin continuă: 
„Viaţa şi rânduiala din 
Mănăstirea Vatopedi îl 
mulţumeau pe tânărul 
monah Sava, care, prin-

Cuvioşii Sava şi Simeon (Nemania)
 
De Monahul Moise Aghioritul
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tre monahi cu vieţuire exemplară şi cu îndrumarea 
smeritului şi sfântului Gheron Macarie Ieromona-
hul, s-a dedat luptelor duhovniceşti cu toată înflă-
cărarea sufletului său tânăr şi iubitor de Dumne-
zeu. În entuziasmul său înflăcărat şi în evlavia sa 
arzătoare, dorea din tot sufletul să nu fie tratat cu 
nici un chip altfel decât ceilalţi din pricină că era fiu 
de domn. Dorea, cu alte cuvinte, să fie un monah 
simplu, obişnuit, egal şi asemenea tuturor celorlalţi 
în post, rugăciune, priveghere şi în toate slujirile 
Mănăstirii. De aceea împlinea totul cu smerenie şi 
dăruire”.

  A călătorit peste tot în Sfântul Munte în căuta-
rea bătrânilor virtuoşi, oferind mănăstirilor vizita-
te bogate daruri, din cele ce primea de la tatăl său. 
Fireşte, cele mai multe daruri le-a oferit mănăsti-
rii în care locuia şi pe care o iubea. Biograful său, 
episcopul Nicolae Velimirovici, bazându-se pe cele 
scrise de primii biografi ai Cuviosului Sava, Dome-
tian, care a fost contemporan cu sfântul, şi Theo-
dosie, un urmaş al acestuia, aminteşte faptul că a 
păstrat banii primiţi din visteria împărătească pen-
tru rezidirea Mănăstirii Vatopedi: „Era necesar să 
se mai ridice şi alte clădiri noi în mănăstire pentru 
monahi, căci numărul acestora creştea continuu. 
Sava a ridicat câteva astfel de clădiri cu două sau 
trei etaje. Pe una dintre ele a păstrat-o pentru sine 
şi pentru tatăl său, zicând: «Dacă dă Dumnezeu, eu 
şi domnul tatăl meu vom locui aici, în această casă 
a noastră»”. Nu se gândea în nici un caz că el şi tatăl 
său vor avea nevoie de un întreg conac, ci că aceasta 
va fi în viitor casa monahilor sârbi. A început, apoi, 
să clădească trei biserici, numite paraclise, ca trei 
pietre preţioase. Pe cea dintâi bisericuță, aflată în 
spatele katholikonului, a afierosit-o Preasfintei Fe-
cioare, pe cea de-a doua, Sfântului Hrisostom, iar 
pe ce de-a treia, Schimbării la Faţă a Domnului. Pe 
ultima a construit-o în vârful celui mai înalt dintre 
cele turnuri. Toate trei sunt construite din piatră şi 
cărămidă şi acoperite cu plăci din piatră care se gă-
sesc din belşug în Sfântul Munte. De asemenea, a 
acoperit şi katholikonul cu plumb, iar apoi a refăcut 
alte dependinţe şi clădiri secundare. „Şi multe alte 
nevoi a acoperit în mănăstire, pe care este greu să 
le înşirăm cu de-amănuntul”. Pentru aceasta, Mă-
năstirea l-a cinstit pe Sava cu numele de „al doilea 
ctitor al Vatopedului”.

  După cum scriu biografii săi, Sfântul Sava nu a 
fost numai un mare diriguitor al lucrărilor impor-
tante din Mănăstirea Vatopedi. Dincolo de sumele 
de bani şi îndrumările sale, a supravegheat cu inte-
ligenţă şi pricepere calitatea lucrărilor şi nu a ezitat 
să ia parte la ele ca simplu muncitor. În acelaşi timp, 
slujea la biserică, la bucătărie, la brutărie, la câmp 
şi la arhondaric, încât a devenit „cel mai iubit din-
tre monahi” la Vatopedi. La toate slujirile pe care 
le îndeplinea avea, ca întotdeauna, drept însoţi-
toare rugăciunea, înfrânarea şi asceza. „Şi se mirau 
Egumenul şi fraţii Chinoviei, cum la o vârstă aşa 
de mică şi atât de repede a reuşit să ajungă la ase-
menea înălţime duhovnicească, lucru anevoios şi 
pentru monahii înaintaţi în vârstă”. Adesea mergea, 
cu binecuvântarea Bătrânului său, Macarie, desculţ 
şi întotdeauna pe jos, la nevoitorii care se aflau în 
nevoie, să le ducă ajutoare şi pâine proaspătă. De 
două ori s-a întâmplat, mergând spre Mănăstirile 
Esfigmenu şi Marea Lavră, să cadă în mâinile tâl-
harilor, dar a fost salvat în mod minunat.

  Îndelunga şedere a Sfântului Sava în Sfântul 
Munte şi epistolele de învăţătură pe care le trimitea 
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tatălui său au contribuit la hotărârea acestuia de a 
abdica de la tron şi de a lua schima monahicească la 
data de 25 martie 1196, la Mănăstirea Studeniţa. 
Ascultând, în cele din urmă, chemarea insistentă a 
iubitului său fiu Sava, la 8 octombrie 1197 a plecat 
într-o călătorie fără întoarcere şi a ajuns la Mănăsti-
rea Vatopedi la data de 2 Noiembrie 1197.

„Domnul Serbiei, acum monah, a fost primit cu mari 
onoruri. Egumenul şi fraţii, după ce s-au rugat şi au 
mulţumit lui Dumnezeu în Biserica cea mare a Mă-
năstirii, l-au salutat şi l-au îmbrăţişat întru Domnul 
pe Gheronda Simeon. A venit, deci, şi fiul să-şi salu-
te tatăl. Întâlnirea celor doi a fost deosebit de emoţio-
nantă. Amândoi au rămas fără grai din pricina marii 
bucurii a revederii. Bătrânul şi-a pierdut cunoştinţa 
şi ar fi căzut dacă nu l-ar fi susţinut ceilalţi. Atunci 
când şi-a venit în simțiri, a spălat cu multe lacrimi ca-
pul multiubitului său fiu în timp ce-l ţinea cu capul 
pe inima sa, sărutându-l mereu. Câte mulţumiri nu a 
înălţat atunci către Domnul din adâncul sufletului de 
Dumnezeu luminatul fiu, pentru că tatăl său ascultase 
cuvântul Evangheliei! Emoţionaţi peste măsură şi plini 
de bucurie duhovnicească, cei doi au slăvit pe Dum-
nezeu. Imaginea era minunată şi în cer şi pe pământ. 
Amândoi, răniţi de dragostea lui Hristos, au lăsat mă-
ririle şi au mers în pământ străin, urmându-l pe Dom-
nul din tot sufletul. Pentru aceasta au ajuns la o mare 
măsură a smereniei şi s-au făcut casă Sfântului Duh”.

„Protosul, când a aflat despre sosirea marelui Jupan, 
a coborât de la Karyés să-l salute pe distinsul oaspete. 
S-au salutat şi s-au îmbrăţişat unul pe celălalt. Simeon 
a pus metanie Protosului cu smerenie, în timp ce Pro-
tosul se afla îngenuncheat în faţa sa. Acesta era un eve-
niment unic în istoria Sfântului Munte, deoarece până 
atunci nici un alt mare domn din celelalte neamuri or-
todoxe nu venise în muntele Preasfintei Născătoare, ca 
monah printre ceilalţi monahi săraci!

  Veniră şi toţi egumenii marilor mănăstiri, cu mulţime 
de monahi, să vadă şi să-l salute pe fostul arhistrateg şi 
ighemon, acum simplu monah, la fel ca aceia. Având 
dorire mare să afle cât mai repede cu putinţă despre 
viaţa cea monahicească, Simeon şi-a arătat interesul 
viu faţă de experienţa lor pe calea mântuirii. Apoi, ni-
ciunul nu a plecat fără să fie dăruit cu daruri aduse din 
Serbia. Bătrânul adusese cu sine mulţi cai şi mulari în-
cărcaţi cu daruri scumpe, folositoare pentru biserică şi 
obşte. Dintre acestea, partea leului – două cufere mari 

cu aur şi argint – a dat-o Vatopedului”.

  Sfântul Nicodim Aghioritul scrie despre aceasta: 
„Fiul lui după trup, Sava, i s-a făcut părinte duhovni-
cesc lui Simeon, adică tatălui său după trup. Şi răma-
seră amândoi destulă vreme la Mănăstirea Vatopedu-
lui […] luptându-se lupta cea bună, cu postiri de toată 
ziua, cu privegheri de toată noaptea şi rugăciuni, şi 
în scurtă vreme se făcură stăpânitori asupra patimilor 
celor trupeşti şi ajunseră la înălţimea a toată virtutea 
şi aproape pe deasupra celorlalţi părinţi ce se găseau în 
acea vreme în Sfântul Munte”.
  Cutreierând Sfântul Munte, Sfinţii Sava şi Simeon 
s-au închinat la icoana Áxion Estí din Sfânta Bise-
rică a Protáton-ului din Karyés, la icoana Portaí-
tissa de la Sfânta Mănăstire a Ivirului, la mormân-
tul Cuviosului Athanasie de la Marea Lavră şi s-au 
întâlnit cu pustnici. Peste tot au dus daruri bogate 
şi, de aceea, după cum scrie biograful lor Domeţian, 
„până astăzi, sunt pomeniţi drept ctitori, împreună 
cu alţi evlavioşi împăraţi”. După cum scrie acelaşi 
biograf, la mănăstirea Vatopedi tatăl şi fiul trăiau 
viaţă chinovială, în lupte ascetice şi în rugăciuni. 
Desigur, Sfântul Sava împlinea neajunsurile tatălui 
său, datorate bătrâneţelor, spunând că el va da sea-
mă despre acela înaintea lui Dumnezeu, pentru că 
el a fost cel care l-a chemat în Sfântul Munte.

  Sava înainta duhovniceşte şi acţiona metodic spre 
binele mănăstirii. Astfel, a zidit clădiri desăvârşite, a 
înnoit pe cel pustiite, a cultivat pământul din jur, a 
făcut daruri metoacelor, pe altele le-a reînnoit, pre-
cum Prosfórion-ul, care fusese stricat de piraţi. Cei 
doi sfinţi s-au făcut cu adevărat noi mari ctitori ai 
Mănăstirii Vatopedi, iar mai târziu, alţi domni sâr-
bi i-au luat drept exemplu. În epoca acestor sfinţi, 
Mănăstirea a cunoscut o mare înflorire, iar numărul 
monahilor a ajuns la 800.

  Auzind ei despre o chilie surpată, au voit să o con-
struiască din nou, să o afierosească Maicii Domnu-
lui şi să o facă loc de însingurare pentru monahii 
din patria lor, spre întărirea duhovnicească a popo-
rului lor. În acel loc fusese o stupină a Mănăstirii 
Vatopedi. Egumenul şi obştea s-au împotrivit, însă, 
plecării cuvioşilor. În cele din urmă, egumenul le-a 
spus monahilor: „Noi am primit de la aceştia multe 
daruri bogate, iar acum nu le îngăduim să plece de 
lângă noi. Să le dăm Hilandári-ul, care e departe de 
noi, şi ne vor fi prieteni pe vecie”. Astfel, precum mă-
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năstirile Marea Lavră şi Ivíron, la fel şi mănăstirile 
Vatopedi şi Hilandári sunt considerate mănăstiri 
surori.
  Egumenul Vatopedi-ului l-a trimis pe Sava la 
Constantinopol să rezolve această chestiune, dar şi 
pentru alte necesităţi ale Mănăstirii. Împăratul Ale-
xios al III-lea Anghelos era rudenia sa, fiica acestui 
fiind căsătorită cu fratele lui Sava, Ştefan cel întâi 
Încoronat, ighemonul sârbilor. Astfel, împlinind 
dorinţa comună a monahilor sârbi şi a Sinaxei din 
Karyés, condusă de Gherasim Protosul, Împăratul 
Alexios al III-lea, prin hrisovul din iunie 1198, a 
pus Hilandári-ul sub directa autoritate şi dioceză 
a Cuvioşilor Simeon şi Sava. Scrie Împăratul în 
cuvântul său: „Preanobilul mare jupan al Serbiei şi 
cuscru iubit al împărăţiei mele, kir Ştefan Neemán, 
care şi-a luat numele de monah Simeon, şi cu al 
său fiu Rustic, numit întru schima îngerească drept 
Sava, mai întâi în Mănăstirea Vatopedi, întru care 
aceştia își săvârșeau chemarea monahicească întru 
virtute etc.”

  Mănăstirea Hilandári a devenit „centru duhovni-
cesc al întregului neam sârb, primul locaş sârbesc 
de învăţare a cărţii, a artelor şi, în general, a culturii 
spirituale şi naţionale a sârbilor. Din această mă-
năstire au ieşit cei mai mulţi dintre clericii sârbi cu 
educaţie, episcopi, arhiepiscopi şi patriarhi, precum 
şi alţi bărbaţi de seamă. Aici s-au tradus şi s-au co-
piat cărţi bisericeşti spre folosul Bisericii Sârbe şi 
spre cultivarea spiritual-culturală a sârbilor. Astfel 
s-a pus începutul legăturii strânse dintre sârbi şi 
Hilandar”.

  În scurt timp (în doar doi ani) Mănăstirea Hi-
landar a fost reînnoită în urma vizitei celui dintâi 
egumen, Methódios, la domnul sârb Ştefan Ne-
mania şi a ajutorului semnificativ acordat de aces-
ta din urmă. Biograful Theodósios notează faptul 
că Sfântul Sava a renovat şi a zugrăvit biserica, a 
împodobit-o cu icoane, cu catapeteasmă şi cu sfin-
te acoperăminte. O frumoasă icoană din mozaic a 
Maicii Domnului Odighítria se păstrează până as-
tăzi.

Înainte de a se împlini un an de şedere la Hilandar, 
Sfântul Simeon, „trăind cuvios şi plăcut lui Dum-
nezeu, s-a odihnit întru Domnul în ziua de 13 fe-
bruarie” a anului 1199. Împărtăşindu-se cu Sfintele 
Taine, s-a închinat la icoana Maicii Domnului, a bi-

necuvântat obștea și i-a dat fiului său o ultimă urare 
și sfaturi cu privire la îngroparea sa, apoi, psalmo-
diind și slăvind pe Dumnezeu, și-a dat duhul. Ul-
timele sale cuvinte au fost „toată suflarea să laude pe 
Domnul”.
  Cu lacrimi de tristețe pentru pierderea tatălui său 
și a împreună-lucrătorului întru ale ascezei, dar și 
de bucurie pentru sfârșitul cuvios al acestuia și pen-
tru dobândirea lui ca mijlocitor în ceruri, l-a înmor-
mântat cu cinste în partea dreaptă a katholikonului.
  După cuvioasa adormire a tatălui său, Sfântul 
Sava a înaintat înspre o și mai mare asceză și rugă-
ciune: s-a retras la chilia Sfântului Sava cel Sfințit 
de lângă Karyés, îndeletnicindu-se cu și mai mari 
lupte: „cu înfrânarea, cu postirea, cu privegherea, 
cu șederea [în picioare] cea de toată noaptea și cu 
râuri de lacrimi”, dar și cu autentică și de toată vre-
mea smerenie. Dumnezeu, după dorirea aceluia, i-a 
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arătat fericita odihnă și slavă a sufletului Cuviosu-
lui Simeon. Astfel, [Sfântul Sava] s-a odihnit și s-a 
mângâiat pe deplin.

  Cu ajutoare bogate a întărit Mănăstirile Karakallu, 
Xiropotamu și Filotheu, care se găseau în mare ne-
voie. La sihăstria (isyhastírion) din Karyés a alcă-
tuit tipicul locului, de aceea a și fost numită Chilia 
Tipikarió, rânduind ca monahii să citească zilnic 
întreaga Psaltire. Acest tipic se ține și astăzi, fiind 
ascultarea unuia dintre monahi.

  La pomenirea de un an a Cuviosului Simeon, 
„Fericitul Sava l-a invitat și pe Protosul Sfântului 
Munte și alți cuvioși părinți și au făcut priveghe-
re pentru fericitul suflet al tatălui său; la vremea 
doxologiei a ieșit din mormântul Sfântului bună-
mireasmă de s-a umplut întreaga Mănăstire; apro-
piindu-se de mormânt au văzut mir izvorând din 
mormânt și au slăvit pe Dumnezeu care slăvește pe 
cei ce-L slăvesc pre El”. Mișcat fiind Sfântul Sava și 
mulțumind din inimă lui Dumnezeu pentru izvo-
rârea de mir a tatălui său, a sărutat mormântul și a 
luat un mic vas cu mir pe care l-a trimis fratelui său, 
despotul Ștefan, ca binecuvântare părintească, iar 
apoi, ținând cuvânt de învățătură obștii, s-a retras 
din nou la sihăstria de lângă Karyés.

  După aceea, Sava, la sfatul Protosului Dometios, 
a fost hirotonit diacon și preot de către Episcopul 
de Ierissós, Nikólaos. În vremea vizitei sale la Te-
salonic, pentru a se închina la Sfântul Dimitrie, a 
fost hirotesit arhimandrit de către Arhiepiscopul 
Tesalonicului, Constantin, acolo fiind prezent și 
Episcopii Mihail de Kasandreías, Dimitrios de Ar-
damérios și Nikólaos de Ierissós. Apoi, Sfântul s-a 
întors la isihia iubită a Sfântului Munte.

  Sfântul Sava, văzând certurile serioase dintre frații 
săi, s-a gândit la începutul anului 1207 să mute cin-
stitele moaște ale cuviosului său tată înapoi în pa-
tria lor, pentru că după cea de-a Patra Cruciadă și 
după cucerirea Bizanțului, latinii voiau să atragă pe 
toți ortodocșii la dogmele latinești. Aceste moaște 
izvorâtoare de har au fost primite cu multă cinste, 
fiind așezate într-un mormânt pe măsura lor la Mă-
năstirea Studenița, acolo unde fusese tuns [întru 
monahism] Sfântul Simeon înainte de a veni la Mă-
năstirea Vatoped. Sârbii dobândiseră încă un mijlo-
citor izvorâtor de mir pentru a-i întări cu mijlocirile 
sale și, desigur, cu făptuirea de multe minuni.

  În Mănăstirea Hilandar a rămas primul mormânt 
al cuviosului ctitor, despre care avem scrise urmă-
toarele: „Din mormânt, [urcându-se] pe peretele Bi-
sericii, a răsărit o viță de vie, [azi] seculară, care face 
struguri albi, pe care monahii îi oferă închinătorilor, 
pentru femeile sterpe. Se spune că această creangă a 
înmugurit în mod minunat după mutarea moaștelor 
Sfântului Simeon în Serbia, pentru mângâierea fraților 
mâhniți din mănăstire. Deja vița aceasta a crescut 
mult în afară, cățărându-se pe peretele de sud al katho-
likonului, pe o scăriță construită special”.
  Plecându-se Sfântul [Sava] cererilor și rugăciuni-
lor calde ale multora și pe care le lua drept voia lui 
Dumnezeu, a rămas în patria sa, fiind rânduit egu-
men al Mănăstirii Studenița. Aici a lucrat cu râvnă 
apostolică, făcând îndelungi călătorii, predicând, 
sfătuind, învățând, zidind biserici, săvârșind mi-
nuni și milostenii. Toți îl respectau, îl cinsteau și-l 
considerau proroc al lui Dumnezeu. Cu ajutorul 
Sfântului, cei doi frați ai săi s-au împăcat și o mare 
pace a stăpânit peste toată împărăția lor.
  Aducerea aminte de isihia athonită l-a făcut să se 
reîntoarcă în acest sfânt loc în 1217, iar în 1219, 
din pricina unor treburi ale Mânăstirii Hilandar, 
se afla la Niceea, acolo unde se găseau împăratul și 
patriarhul, datorită ocupării Constantinopolului de 
către cruciații latini. Preocupat de chestiunile Bise-
ricii Serbiei, a cerut hirotonirea unui arhiepiscop, a 
unui păstor capabil să ajute Biserica. Cu toții au fost 
de părere că nu era altul mai potrivit pentru aceasta 
decât însuși Sava. Patriarhul Emanuil l-a hirotonit 
în prezența Împăratului Theodor I Láskaris, care îi 
era și rudă.
  Nu s-a întors imediat în patria sa, ci s-a dus în 
Sfântul Munte. Fețele monahilor erau acoperite de 
fericită întristare. Bucurie, pentru că vedeau arhie-
piscop pe împreună-nevoitorul lor și luau binecu-
vântare de la acela, și tristețe, pentru că îl pierdeau 
de lângă ei. Sfântul a vizitat mănăstirile Sfântu-
lui Munte, mai ales Vechiul Rusikon și Vatopedi, 
sihăstriile și nevoitorii, și Protosul. Le-a dat sfat 
părinților de la Hilandar și a plecat luând împre-
ună cu el destui monahi buni pentru a-i hirotoni 
episcopi. Plecând, fericita întristare l-a cuprins și pe 
el însuși. Bucurie pentru că purcedea spre păstori-
rea poporului său, și tristețe pentru că pierdea isihia 
pustiei aghiorite, întru care petrecuse mulți ani.
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  S-a întors în patria sa prin Tesalonic, unde a făcut popas 
pentru a se închina la sfi nții de acolo, pentru a dărui icoane 
și pentru a lua pentru Biserica sa cărți necesare și sfi nte vase, 
dar și oameni de nădejde.

   Lucrarea Sfântului Sava ca arhiepiscop al Serbiei este de-
osebit de întinsă. Pe cei mai buni dintre ucenicii săi i-a hi-
rotonit preoți și episcopi. A păstorit bazându-se pe Sfi ntele 
Canoane ale Bisericii. A petrecut multă vreme prin mănăs-
tiri, îndeosebi la Studenița, săvârșind privegheri, predicând 
poporului credința în dogmele ortodoxe, reînnoind și împo-
dobind biserici. Cu adevărat minune este faptul că, de fi ecare 
dată când slujea la Studenița, mormântul Cuviosului Sime-
on izvora mir. Predica sa era antiretică, spre pocăință, spre 
dreapta cinstire a icoanelor, a crucii și a cinstitelor moaște, a 
credinței în tradiția Bisericii, iar cuvântul său era încununat 
de [săvârșirea de] minuni.

  În 1228 a adormit fratele său, despotul Ștefan Cel Întâi 
Încoronat, după ce mai înainte luase schima monahală cu 
numele de Simon; a fost îngropat alături de mormântul 
Sfântului Simeon. După aceasta, Sfântul Sava plecat ca 
simplu închinător în Sfântul Munte, dar ducând după obi-

cei, mulțime de daruri. A trecut înainte 
pe la Niceea. În Sfântul Munte, a dăruit 
Mănăstirii Hilandar cârja Sfântului Sava 
cel Sfi nțit și icoana făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului Tricheroúsa. Această vi-
zită a sa din 1229 din Sfântul Munte a fost 
și ultima. În afară de Hilandar, a mai vizi-
tat sfi ntele mănăstiri ale Ivirului și Vato-
pedi-ului. A fost un fel de rămas-bun față 
de preaiubitul său prieten, Sfântul Munte. 
În Tesalonic s-a întâlnit cu Împăratul Th e-
odoros I Ánghelos și a vizitat Mănăstirea 
Filokálou.

  În Serbia a cutreierat toate eparhiile, în-
tărind poporul în credință. În mănăstiri a 
rânduit tipicul aghiorit. După cum scrie 
biograful său, Domețian, a fost un neobo-
sit predicator al cuvântului lui Dumnezeu, 
pe care L-a făcut cunoscut tuturor; a fost 
un episcop nevoitor, miluitor, luptător tare 
împotriva ereziilor, exemplu luminos de 
evlavie. După cuvântul biografului său, 
Th eodosie, „episcopilor, conducătorilor, 
monahilor, mirenilor, bătrânilor şi tineri-
lor, tuturor virtutea le era lege. Cu un ase-
menea Sfânt luminat de Dumnezeu era lu-
minată ţara sârbească şi avându-l pe acesta 
mijlocitor către Dumnezeu, se bucura de 
pace cu rugăciunile sale”. Dorind apoi să se 
liniştească, a părăsit tronul, iar în locul său 
a fost numit, pentru pace, ucenicul său cel 
virtuos, Arsenie.
  Sfântul Sava a mers pentru a doua oară 
să se închine la Locurile Sfi nte, fi ind pri-
mit şi găzduit de Patriarhul Athanasie, și 
făcându-se dăruitor pelerinilor şi miluitor 
săracilor. A mers apoi la Alexandria, a stat 
de vorba cu Patriarhul locului, a slujit în 
biserici şi a vizitat vechile locuri de nevo-
inţă din pustiul Th ebaidei şi al Nitriei şi 
s-a oprit pe Muntele Sinai, cel pe care a pă-
şit Dumnezeu, unde a rămas pentru două 
luni. A mers apoi din nou la Locurile Sfi n-
te, apoi la Bagdad, în Siria, la Antiohia, în 
Armenia, la Niceea şi s-a oprit la Târnovo, 
în Bulgaria. Aici a avut îndelungi şi folo-
sitoare discuţii cu ţarul Asan şi cu Patri-
arhul Ioachim. A slujit de multe ori acolo 
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şi a binecuvântat poporul ca şi cum a ar fi fost pro-
priul său popor. Ultima sa Sfântă Liturghie a fost 
la Praznicul Bobotezei. Apoi s-a îmbolnăvit și i s-a 
descoperit sfârșitul, şi şi-a dat în rugăciune sufletul 
Făcătorului său, pe care, încă de copil, Îl iubise fără 
măsură. A adormit în Domnul la 14 ianuarie 1236. 
Ultimele sale cuvinte au fost: „Slavă lui Dumnezeu 
pentru toate”.

  Adormirea Sfântului i-a cufundat în tristeţe pe 
toţi. A fost înmormântat cu cinste în Biserica Sfin-
ţilor Patruzeci de Mucenici. Anul următor, sfintele 
sale moaşte au fost mutate, găsindu-se nestricate, 
bine mirositoare şi făcătoare de minuni. Domnul 
Vladoslav a adus cinstitele moaşte, iar Patriarhul 
Arsenie, împreună cu tot poporul, le-a primit şi 
le-a depus în Biserica Mănăstirii Mileșevo, unde au 
devenit izvor de tămăduiri secole de-a rândul. Din 
nefericire, Sinan Paşa a jefuit mănăstirea în Vine-
rea Mare a anului 1594, a luat trupul Sfântului la 
Belgrad şi l-a ars, pentru ca să nu mai fie cinstit de 
credincioşi. Dar credincioşii l-au cinstit şi îl cinstesc 
încă şi mai mult. 
  În cuvântarea sa de laudă adresată Sfinţilor Sava şi 
Simeon, găsită la Mănăstirea Marea Lavră, ierodi-
aconul Ignatie Monemvasiotul (1745) se adresează 
acestora astfel: „Fericită doime, pereche aleasă de Du-
hul Sfânt, pereche de aur, împlinitori grabnici ai po-
runcilor Domnului, iconomi înţelepţi şi credincioşi ai 
darurilor lui Dumnezeu către noi, abis al nepătimirii, 
al smereniei celei ce înalţă cel mai înalt munte cu două 
vârfuri, semnul cel mai de preţ al bogăţiei celei fără 
seamăn, izvor de minuni”. Şi continuă: „Dumnezei 
după har, canoane necălcate ale vieţii de obşte, prieteni 
ai isihiei, luptători zeloşi, învingători şi purtători de 
biruinţă în luptele împotriva demonilor, părinţi plini 
de dragoste ai tuturor iubitorilor virtuţii şi frumuseţii 
şi iubitori de fii”.

  

S-au păstrat trei vechi vieţi ale Sfântului Simeon. 
Prima a fost scrisă de iubitul său fiu, Sfântul Sava, în 
anul 1208. Această biografie este considerată până 
astăzi una dintre operele cele mai bune ale literatu-
rii sârbeşti. Cea de-a doua a fost compusă de celălalt 
fiu şi moştenitor al tronului, Ştefan II, Întâiul Înco-
ronat (1196–1228), în anul 1216. Cea de-a treia a 
fost scrisă de monahul Dometian de la Hilandar, 
în anul 1242. În vremurile noastre s-au scris două 
vieţi ale Sfântului: prima a fost scrisă de episcopul 
Nicolae Velimirovici, cealaltă de arhimandritul Ius-
tin Popovici. Slujbe în cinstea Sfântului Simeon 
au scris Sfântul Sava, monahul Theodosie şi mo-
nahul contemporan Gherasim Mikraghiannanítul. 
Fresce şi icoane portabile ale cuviosului Simeon 
pot fi găsite în multe dintre mănăstirile athonite şi 
sârbeşti, iar în Mănăstirea Vatopedi, deasupra in-
trării principale a katholikonului se găseşte fresca 
care-l reprezintă pe Cuvios în calitate de ctitor al 
Mănăstirii. Pomenirea sa se face în fiecare an pe 13 
februarie. 

  Despre Sfântul Sava avem trei vieţi vechi. Prima a 
fost scrisă de urmașul său la tronul patriarhal, Sfân-
tul Arsenie, cea de-a doua, de monahul Domețian 
de la Mănăstirea Hilandar, iar cea de-a treia de mo-
nahul Theodosie, în anul 1296. Această a treia viaţă 
este o continuare a celei precedente. Dintre cei mai 
noi, s-au ocupat de viaţa Sfântului Sava, Sfântul Ni-
codim Aghioritul, Ivan Mrnavits, episcopul Nicolae 
Velimirovici, arhimandritul Iustin Popovici, mona-
hul Matei Langhís şi alţii. O slujbă mai recentă a 
compus monahul Gherasim Mikraghiannanítul. 
Multe fresce şi icoane portabile, mai vechi sau mai 
noi, reprezentând pe Sfântul Sava, se păstrează în 
mănăstirile athonite şi în cele din Serbia. Pomeni-
rea sa se face pe 14 ianuarie.
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  Sfântul Ignatie de Marioupolis s-a născut la începutul seco-
lului al XVIII-lea în insula Thérmi. Este vorba, probabil, des-
pre insula Kýthnos din Ciclade, care purta şi numele Thermiá 
(Fierbinţi), pentru că pe insulă se găseau multe izvoare termale 
tămăduitoare. Era fiul binecunoscutei şi evlavioasei familii Ghe-
zedinoú.

  A plecat de tânăr în Sfântul Munte. La Mănăstirea Vatopedi 
vieţuia o rudă apropiată a sa. Iubind din tot sufletul viaţa mănăs-
tirească, a părăsit orice deşertăciune lumească şi aici a fost tuns 
monah cu numele Ignatie, iar mai târziu a fost hirotonit preot.

  Pentru virtutea sa, a fost ales să păstorească o turmă aflată într-
un loc îndepărtat, care se afla sub jugul tătarilor. În anul 1769 a 
fost hirotonit episcop de Gotféi şi Kefái, în Crimeea. S-a arătat 
a fi un ierarh plin de bunătate şi neobosit, câştigând iubirea şi 
respectul turmei sale. Pentru slujirea sa cea bună, patriarhul ecu-

menic de la Constantinopol i-a conferit 
titlul de arhiepiscop şi l-a făcut mem-
bru al Sfântului Sinod al Patriarhiei 
Ecumenice.

 Contemporanii săi îl caracterizează 
drept bărbat cinstit, cucernic, smerit, 
neprihănit şi neobosit în privegheri. 
Avea o înfăţişare exterioară liniştită, 
purtare îngerească, fiind un bun cunos-
cător al chestiunilor bisericeşti şi având 
aptitudini şi daruri înnăscute. Având 
aceste însuşiri, s-a făcut un nou Moi-
se al turmei pe care o păstorea: a reuşit 
să înfăptuiască o mare şi dificilă operă, 
aceea de a-i scoate pe grecii ortodocşi 
din Crimeea, aflaţi sub jug tătărăsc, şi 
să-i strămute în pământul creştinesc 
al Azovului, care se afla sub chiriarhie 
rusească. Rugându-se cu lacrimi lui 
Dumnezeu pentru turma sa cea prigo-
nită de-a lungul vremii, a luat hotărâ-
rea plecării. Conştientizase foarte bine 
pericolul imediat în care se aflau orto-
docşii, acela de a fi nimiciţi trupește şi 
duhovniceşte.

  La data de 23 aprilie 1778, după Sfân-
ta Liturghie ţinută în biserica Schitu-
lui Adormirii Maicii Domnului, ce era 
amenajată într-o peşteră, Sfântul i-a 
chemat pe creştini să se pregătească de 
ieşirea din pământul robiei şi al înde-
lungii lor smeriri. Oameni de încrede-
re i-au anunţat pe toţi credincioşii din 
peninsulă despre data plecării. Autori-
tăţile tătărăşti nu au aflat nimic despre 
acest eveniment iminent şi de aceea, 
nu au putut împiedica mulţimile. Oa-
menii au fost obligaţi să-şi lase averile, 
casele şi pământurile, bisericile şi mor-
mintele părinteşti. În luna iunie a anu-
lui 1778 a început acest mare şi dificil 

 Sfântul Ignatie de Marioúpolis (+1786) 
 
De Monahul Moise Aghioritul
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exod. Purtau înainte icoana Maicii Domnului de la 
Bahtisaráï, care-i apăra, iar călăuză duhovnicească 
le era Episcopul Ignatie. Aproximativ 50 000 de 
greci au părăsit atunci Crimeea stăpânită de turci şi 
tătari. Pentru curajul, îndrăzneala, bărbăţia şi erois-
mul său, împărăteasa Ecaterina a Rusiei i-a acordat 
viteazului şi înţeleptului ierarh cea mai înaltă deco-
raţie, Engolpionul de diamant al Maicii Domnului. 
Cu rugăciunile bunului şi credinciosului lor păstor, 
refugiaţii au depăşit multele greutăţi, lipsuri şi boli 
în vremea îndelungatei lor călătorii. Fiind loviţi, 
în timpul marşului lor, de o molimă necunoscută 
şi înfricoşătoare, sfântul ierarh s-a rugat fierbinte 
Sfântului Haralambie, Făcătorul de Minuni, care 
i-a apărut în vedenie, ajutând poporul”.

  Pe malul rusesc al Mării Azov, unde s-au aşezat 
cu binecuvântarea Mitropolitului Ignatie, grecii 
plecaţi din Crimeea au întemeiat marele şi frumo-
sul oraş Marioúpolis, închinat Maicii Domnului, 
având în jurul său 23 de sate greceşti. În acest oraş 
a fost înfiinţată o nouă mitropolie sub conducerea 
duhovnicească a sfântului ierarh, supusă acum Bi-
sericii Ortodoxe Ruse. Preocuparea de căpătâi a 
Mitropolitului Ignatie era continua îndrumare du-
hovnicească a turmei sale. Dificultăţile şi probleme-
le din noua aşezare, atacurile dese din partea turci-
lor, în vederea întoarcerii populaţiei în locurile din 
care plecaseră, i-au făcut să fie temători şi tulburaţi, 
protestând, prin urmare, de mai multe ori înaintea 
ierarhului lor din pricina acestor multe încercări.

  Sfântul episcop nici nu s-a înspăimântat, nici nu 
a cedat, ci şi-a adus aminte de ieşirea evreilor din 
pământul robiei Egiptului, precum şi de multele 
plângeri ale evreilor faţă de eliberatorul şi condu-
cătorul lor, de Dumnezeu-văzătorul Moise. Cre-
dinciosul rob al lui Dumnezeu, Ignatie, L-a iubit pe 
Dumnezeu din toată inima, cu toată puterea şi din 
tot cugetul, răbdându-i pe credincioşii săi şi îndrep-
tăţindu-i, fiindcă trăiseră viaţă martirică şi încă se 
aflau în dureri. El obişnuia să spună: „pentru Biseri-
că şi din Biserică izvorăşte binecuvântarea cerească şi 
se vădeşte izbânda în toate acţiunile şi întreprinderile 
omeneşti”. Astfel, pe toate le întâmpina cu rugăciu-
ne, răbdare şi blândeţe.

  

  Locuind într-o chilie de piatră pe care o construise 
el însuşi la câțiva kilometri de Marioupolis, după 
două săptămâni de boală, Sfântul şi-a dat sufletul 
cu pace Ziditorului, la data de 3 februarie 1786. A 
fost înmormântat în cea dintâi biserică din Mari-
oúpolis, aceea a Sfântului Haralambie. Mormân-
tul său a devenit mai târziu mare loc de închinare. 
Locuitorii cucernici îl cinsteau cu recunoştinţă pe 
sfântul lor părinte duhovnicesc, care le fusese şi eli-
berator.

  În 1936, după instalarea teribilei stăpâniri ateiste, 
Biserica Sfântului Haralambie a fost distrusă. Mor-
mântul Sfântului a fost deschis, iar cinstitele sale 
moaşte au fost găsite nestricate. Mai târziu au fost 
mutate altundeva, dar în timpul celui de-al doilea 
război mondial, oraşul Marioúpolis a fost ars de că-
tre germani, la fel şi moaştele Sfântului. Astfel s-a 
împlinit profeţia Sfântului care spunea că trupul 
său va arde împreună cu oraşul. O parte din ose-
minte au fost salvate, păstrându-se astăzi în Biseri-
ca Sfântului Gheorghe din Marioúpolis.

  În anul 1977, sfințenia sa a fost recunoscută de Bi-
serica Ortodoxă Ucraineană, pomenirea făcându-i-
se pe 3 februarie. 
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  Cuviosul Ghenadie Dochiárul a fost monah în 
Mănăstirea Vatopedi şi avea ascultarea de iconom 
al uleiului sau dochiár, adică avea în grijă păstrarea 
şi împărţirea uleiului. „S-a arătat model de monah 
cuvios şi prin sârguinţa sa dar şi prin întreaga sa viaţă 
virtuoasă a ajuns la măsura sfinţeniei, făcând şi mi-
nuni”. 

  Se povesteşte că odată, mănăstirea trecea o peri-
oadă de mare lipsă a uleiului. Cuviosul Ghenadie, 
fiind dochiar al Mănăstirii, s-a gândit că uleiul ar 
trebui drămuit ca să nu rămână candelele fără ulei 
şi să nu le mai poată aprinde. Bucătarul, însă, s-a 
plâns egumenului, iar acesta a dat poruncă să dea 
ulei fraţilor ca şi mai înainte, nădăjduind în pronia 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Într-o zi, 
mergând Cuviosul Ghenadie la ascultarea sa, la că-
mara unde se păstra uleiul, văzu uleiul curgând din 
chiupuri şi ajungând până la intrare.

  Icoana Maicii Domnului, cea numită  Elaiovrý-
tissa  (Izvorâtoarea de untdelemn) care se afla în 
acel loc, de atunci răspândeşte bună mireasmă. 
„Această sfântă icoană în acelaşi loc se găseşte, 
încămara unde se păstrează uleiul, răspândind 

minunată, nespusă de plăcută mireasmă şi fiind 
numită Dochiarítissa”. Icoana datează din secolul al 
XIV-lea şi este adusă în katholikónul Mănăstirii în 
Vinerea din Săptămâna Luminată, atunci când este 
sărbătorită prăznuirea ei.
  Pomenirea Sfântului Ghenadie Vatopedinul se 
face pe 17 noiembrie şi în Vinerea din Săptămâna 
Luminată. Slujba în cinstea Sfântului a fost com-
pusă de imnograful Harálampos Mpoúsias.

Cuviosul Ghenadie Dochiarul (sec. XIV) 
 
De Monahul Moise Aghioritul

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
Elaiovrýtissa. Sfârşitul sec. al  XIII-lea – 
începutul sec. al XIV-lea. 
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  Cuviosul Ghen-
adie Egumenul a 
fost egumen al 
Sfintei Mănăstiri 
Vatopedi. Pen-
tru sfinţenia 
vieţii lui, s-a în-
vrednicit să audă 
glas venind de 
la icoana Preas-
fintei Născătoare 
de Dumnezeu.

În timpul 
unui atac al 
piraţilor asupra 
mănăstirii, ev-
laviosul egumen 
a auzit o voce 
venind din icoa-
na Maicii Dom-
nului, cea numită 
P a r a m y t h í a , 
care i-a spus: 
„Nu deschideţi 
astăzi porţile 
mănăstirii, ci 
urcaţi pe ziduri ca 

să-i alungaţi pe piraţi”. Uimit, cuviosul văzu sfânta icoană 
din care se auzea vocea transformându-se: chipul Maicii 
Domnului se făcu viu, la fel şi chipul pruncului Hristos, 
pe care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îl ţinea în 
braţe. Hristos întinse mâna Sa dreaptă să acopere bu-
zele Maicii Sale şi întorcându-şi faţa către ea, îi spuse: 
„Nu, Maica Mea, nu le spune aceasta [monahilor], ci să 
fie pedepsiţi ei după cuviinţă”. Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu, îndepărtând cu dragoste mâna Fiului său, îi 
repetă egumenului cuvintele pe care i le spusese și mai 
înainte, anume să nu deschidă astăzi porţile mănăstirii, 
din pricina piraţilor.

  Înfricoşat de minunea dumnezeiască, smeritul egumen 
a întrunit întreaga obşte şi a povestit tuturor cele întâm-
plate.

  Auzind povestea, monahii au observat, uimiţi, schim-
barea privirii şi atitudinii Maicii Domnului şi lui Hris-

tos în icoană. Luând curaj, au urcat pe ziduri, au alungat 
piraţii şi s-au salvat. De atunci icoana s-a numit  Par-
amythía, iar poziţia chipurilor, aşa cum le văzuse sfân-

tul egumen, a rămas aceeaşi. Chipul Maicii Domnului 
„exprimă iubire, privirea Ei inspiră îngăduinţă, bunătate 
şi milă. Pe buzele sale se odihneşte un surâs cuvios, de 
bunăvoinţă şi mângâiere”.

  Această icoană a Maicii Domnului este o pictură 
murală din secolul al XIV-lea. Înainte, ea se afla în ex-
onartex, în faţa paraclisului Sfântului Nicolae, iar ulte-
rior a fost mutată în faţa altarului, în partea dreaptă, 
adică în proskynitar, în paraclisul Maicii Domnului 
Paramythía, care se găseşte deasupra nartexului, în 
partea stângă. Monahii se îngrijesc ca icoana să aibă o 
candelă nestinsă, slujind Sfânta Liturghie aici în fiecare 
vineri, şi cântând în fiecare zi paraclisul. Mai demult, 
exista obiceiul ca în acest paraclis să se facă tunderile în 
monahism.

   

Sfântul Ghenadie Egumenul (sec. XIV)  
 
De Monahul Moise Aghioritul

Sfântul Ghenadie Egumenul. 
Pictură murală din porticul 
vechii intrări a Mănăstirii 
Vatopedi, sec. al XIX-lea

Icoana făcătoare de minuni a Maicii 
Domnului Paramythía
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  Pomenirea cuviosului Ghenadie se face pe 20 ianu-
arie şi pe 17 noiembrie. O slujbă completă a Sfântu-
lui Ghenadie Egumenul a scris monahul Ghenadie 
Mikraghiannanítul.
  Cuviosul Evdochim a fost monah în Mănăstirea Vato-
pedi. Sfintele sale moaşte au fost descoperite în urma 
unor reparaţii efectuate în vechiul osuar al mănăstirii, 
unde răspândeau nespusă mireasmă. Trupul său a fost 
găsit în poziţie de rugăciune, cu mâinile încrucişate. Pe 
piept avea o icoană a Maicii Domnului, ceea ce arată că 
ajunsese acolo din proprie voinţă, văzându-şi dinainte 
sfârşitul şi nedorind să fie cinstit după trecerea sa la cele 
veşnice. Pe bună dreptate şi cu dreaptă socoteală a fost 
numit Evdókimos (vrednic de cinste) de către călugării 
din mănăstirea unde el însuşi vieţuise şi care i-au ales 
acest nume minunându-se de viaţa sa cea bineplăcută 
lui Dumnezeu precum şi de îngăduinţa lui Dumnezeu 
de a lăsa să fie descoperite sfintele sale moaşte făcătoare 
de minuni. Cinstitele moaşte au fost mutate în katho-
likón la data de 5 octombrie 1840. 

   

           

  Despre acest Cuvios, Gheron Daniil Katunakiotul 
(1929), de altfel reţinut în aprecierile sale, scrie: „Pentru 
arătarea adevărului, sunt obligat de marea Voastră dragoste 
să povestesc pe scurt câte ceva din viaţa necunoscută a Sfân-
tului Evdochim.

  După cum bine ştiţi, eu smeritul acum vreo treizeci de 
ani am vieţuit în Sfânta Mănăstire Vatoped, unde am 
avut ocazia să studiez îndeajuns viaţa Sfântului. De ase-
menea, am auzit povestirile unor cinstite feţe care au luat 
parte la strămutarea moaştelor Sfântului Evdochim, care 
s-a petrecut prin 1848. Au participat la acest eveniment 
şi Iacov Simitzís, Grigorákis Psaltul şi Diaconul Da-
niil din Ierissós, care mi-au povestit multe despre această 
strămutare. De asemenea, au fost prezenţi şi trei arhierei, 
Iosif, fostul Episcop al Varnei, Grigorie de Adrianopole şi 
Hrisant, fostul Episcop al Smirnei, care au luat cuvântul 
şi au vorbit astfel poporului adunat: „Părinţi şi fraţi, nu 
trebuie să existe îndoieli în privinţa sfinţeniei Cuviosului, 
deoarece acesta şi-a văzut dinainte sfârşitul şi a fugit de sla-
va oamenilor şi sosind aici şi-a dat sufletul, iar nemăsurata 
bună mireasmă a moaştelor acestui sfânt dă mărturie de-
spre sfinţenia sa. Iar din pricină că nu-i cunoaştem nu-
mele, pentru aceasta să-l numim Evdochim, fiindcă prin 
bunăvoirea lui Dumnezeu s-au aflat sfintele sale moaşte”.

  Într-o singură zi fiind alcătuită slujba sfântului şi 
făcându-se priveghere de toată noaptea, chiar de atunci 
au început minunile. Primul tămăduit a fost un monah 
bătrân din Koultoú (Colciu), care vreme de cinci ani 
fusese paralizat şi care s-a vindecat deîndată”.

  

Cuviosul Evdochim (sec. XVIII-XIX) 

De Monahul Moise Aghioritul

Racla din argint în care se păstrează 
capul Sfântului Evdochim

 Sfântul Evdochim. 
Detaliu de pe capacul raclei 
din argint aurit, în care 
se păstrează moaştele sale, 
1849.
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ierodiaconului Meletie Vatopedinul, care încheie astfel: 
„Nimeni din cei ce se roagă cu credinţă Sfântului să nu se 
îndoiască că va primi ceea ce a cerut, dacă cere cele drepte şi 
bune. Prin ale cărui rugăciuni, şi noi să fim apăraţi de pa-
timile cele vătămătoare şi Împărăţia Cerurilor să o dobân-
dim”.

  De asemenea, Gavriil, medic al mănăstirii Vatopedi, 
care suferea de o boală gravă şi avea dureri grozave, a 
chemat stăruitor în ajutor pe Sfântul şi i-a făgăduit 
să-i îmbrace în argint cinstitul cap de va fi vindecat. 
Cu adevărat, Sfântul i s-a arătat în aceeaşi noapte şi l-a 
tămăduit cu totul. Astăzi, pe răcliţa din argint în care 
se păstrează capul Sfântului Evdochim, se poate citi 
numele celui tămăduit: „Gavriil a îmbrăcat în argint 
cinstitul cap al Sfântului Evdochim, aflând vindecător 
durerilor sale”.

  Pomenirea lui se prăznuieşte cu priveghere în fie-
care an, pe 5 octombrie. Imnograful Ghéron Gherási-
mos Mikraghiananítul, în adaosul la Slujba Cuvioşilor 
Părinţi Aghioriţi, îl aminteşte în cântarea a patra: 
„Împreună şi Sfântul Evdochim, ale cărui sfinte moaşte s-au 
arătat, se bucură”. În mănăstire se păstrează o frumoasă 
icoană, operă a cunoscutului ieromonah iconar Macarie 
Galatsánou : „Cu cheltuiala preacuviosului Gavriil, medic 
vatopedin, de loc din Naoúsi, 1852”. Cele despre viaţa cu-
viosului Evdochim sunt consemnate şi în manuscrisul 

Sfântul Evdochim. Icoană contemporană 
portabilă  

Sfântul Evdochim. Pictură murală din biserica 
Sf. Ap. Petru și Pavel, Mănăstirea Bărboi, Iași, 
sec. al XIX-lea


