
Despre Apa Vie!
Această duminică a Samarinencii, prin pericopa 

din Sfânta Evanghelie care s-a citit, are în sine o 
serie de învățături care sunt tot la fel de actuale și 
valabile pentru noi cei de astăzi, ca și pentru cei din 
timpul viețuirii pământești a Mântuitorului. Mai întâi 
este vorba de faptul că această femeie din Samaria 
s-a întâlnit cu El, cu Dumnezeu făcut Om și nu numai 
că s-a întâlnit dar l-a și recunoscut că este El, Hristos 
– Mesia Cel care avea să vină în lume. Și această 
descoperire a făcut-o nu dintr-o data desigur, ci treptat. 
Prima data a văzut în persoana Sa un iudeu, și a aflat 
atunci că mântuirea este din iudei, pentru că El s-a 
întrupat ca Om în neamul lor, apoi a descoperit în El 
un prooroc, pentru ca în cele din urmă Mântuitorul să i 
se descopere, atunci când a fost vrednică de această 
descoperire, prin recunoașterea păcatelor și dorința ei 
de cunoaștere a cinstirii adevăratului Dumnezeu, că El 
este Hristos – Mesia Cel care trebuia să vină în lume, 

care acum stă de vorbă cu ea. Apoi vrednicia ei de 
al cunoaște pe Mântuitorul în nevrednicia ei, se arată 
prin faptul că ea nu Îl păstrează pe Mântuitorul Hristos 
numai pentru sine, ci Îl descoperă și altora, de unde 
putem observa printre altele și dragostea ei pentru 
concetățenii ei, care până atunci o disprețuiau și nu 
prea puneau mare preț pe ea, datorită vieții ei matri-
moniale. Și totuși ea cea păcătoasă și condamnată de 
toți, bârfită și judecată, ea cea disprețuită, de cei ce în 
judecata lor se vedeau mai drepți, mai cuvioși și mai 
plăcuți cel puțin în ochii lor, lui Dumnezeu, tocmai ea îi 
aduce pe toți la Hristos. Până aici mai putem înțelege 
un lucru că a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L descoperi 
ține de voința Sa de a ni se descoperi, cu care ar 
trebui să colaboreze dorința noastră de a-L cunoaște 
împreunată cu punerea în situația corectă de a putea 
primi descoperirea Lui. Pentru că și samarineanca 
abia atunci I s-a descoperit Hristos Domnul, când 
ea și-a recunoscut neputința, păcatul care o biruise. 
Așadar a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, este 
darul pe care Dumnezeu ni-l face nouă, numai dacă 
ne punem în situația de a primi această descoperire, 
pentru că altfel El nu se face cunoscut acolo unde nu 
este primit. De aceea ne și îndeamnă și pe noi, să nu 
dăm cele sfinte câinilor și nici să punem mărgăritarele 
noastre înaintea porcilor, iar în rugăciunea dinainte de 
Sfânta Împărtășanie mărturisim: „că nu vom spune 
vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare nu-Ți vom da 
ca Iuda”. Deci a-l cunoaște pe Dumnezeu nu ține 
numai de noi, ci în primul și în primul rând de voința 
lui Dumnezeu, pentru că altfel cine știe ce „dumne-
zeu” ajungem noi să cunoaștem în mândria noastră, 
să luăm vrăjmașul drept stăpân și să ajungem să ne 
închinăm celui ce se poate preface chiar și înger de 
lumină în loc să ne închinăm adevăratului Dumnezeu. 
De aceea noi creștini ortodocși mergem pe calea 
sigură a apostolilor, sfinților, martirilor și mucenicilor, 
a Bisericii lui Hristos, în cunoașterea adevăratului 
Dumnezeu, închinându-ne în Duh și în Adevăr, și nu 
ne lăsăm amăgiți de cei ce vestesc un „dumnezeu 
străin”, după care noi nu mergem și spre care noi nu 
întindem mâinile. În acest sens Mântuitorul spune 
că: „nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, 
nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul 
și cel căruia va voi Fiul sa-I descopere” (Mt. 11, 27). 
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie 
după Ioan
CAPITOLUL XVII
1. Acestea a vorbit Iisus și, ridicând ochii 

Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! 
Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te prea-
slăvească. 

2. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, 
ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care 
Tu i-ai dat Lui. 

3. Și aceasta este viața veșnică: Să Te cu-
noască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, 
și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 

4. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; 
lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. 

5. Și acum, preaslăvește-Mă Tu, Părinte, la 
Tine Însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine, 
mai înainte de a fi lumea. 

6. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care 
Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau și Mie Mi 
i-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit. 

7. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat 
sunt de la Tine; 

8. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat 
le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut 
cu adevărat că de la Tine am ieșit, și au crezut 
că Tu M-ai trimis. 

9. Eu pentru aceștia Mă rog; nu pentru lume 
Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai 
Tăi sunt. 

10. Și toate ale Mele sunt ale Tale, și ale Tale 
sunt ale Mele și M-am preaslăvit întru ei. 

11. Și Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume 
sunt și Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește-i 
în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una 
precum suntem și Noi. 

12. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în 
numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; și i-am păzit și 
n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, 
ca să se împlinească Scriptura. 

13. Iar acum, vin la Tine și acestea le grăiesc 
în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei. 

14. Eu le-am dat cuvântul Tău, și lumea i-a 
urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu 
sunt din lume. 

15. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i 
păzești pe ei de cel viclean. 

16. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu 
sunt din lume. 

17. Sfințește-i pe ei întru adevărul Tău; cu-
vântul Tău este adevărul. 

18. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, și 
Eu i-am trimis pe ei în lume. 

19. Pentru ei Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi, 
ca și ei să fie sfințiți întru adevăr. 

20. Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și 
pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, 

21. Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, 
întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi 
să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 

22. Și slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am 
dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: 

23. Eu întru ei și Tu întru Mine, ca ei să fie 
desăvârșiți întru unime, și să cunoască lumea 
că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit pe ei, precum 
M-ai iubit pe Mine. 

24. Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie 
împreună cu Mine și aceia pr care Mi i-ai dat, 
ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o, 
pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de 
întemeierea lumii. 

25. Părinte drepte, lumea pe Tine nu te-a 
cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, și aceștia 
au cunoscut că Tu M-ai trimis. 

26. Și le-am făcut cunoscut numele Tău și-l 
voi face cunoscut, ca iubirea cu care M-ai iubit 
Tu să fie în ei și Eu în ei.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Urmare din pagina 1
Iar Sfântul Apostol Pavel se și miră de cei care 

trec degrabă „la altă Evanghelie, care nu este 
alta, decât că sunt unii care vă tulbură și voiesc să 
schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi 
sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie de-
cât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!” 
(Ga. 1, 6-8). Altă idee pe care ar trebui să o avem 
în vedere și care reiese din această convorbire cu 
femeia samarineancă, este despre apa vie. Pentru 
a înțelege ce înseamnă aceasta să ne gândim că 
însuși Mântuitorul, când S-a suit la Ierusalim, la 
sărbătoarea iudaică a corturilor i-a chemat pe toți 
cei ce însetează după Dumnezeu să vină la El și să 

bea din apa vie. „Iar în ziua cea din urmă – ziua cea 
mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei și a strigat, 
zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și 
să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptu-
ra: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar 
aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L 
primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) 
Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit (In. 
7, 37-39). Întrebarea care s-ar putea pune este dacă 
noi cei de astăzi mai însetăm, sau după ce însetăm 
noi, cei de astăzi? Pentru că femeia samarineancă a 
însetat după această apă vie, pe care l-a început nu 
o știa, dar pe care atunci când a aflat-o și a primit-o, 
a uitat de apa trecătoare după care venise să o ia 
de la fântână, și apa cea vie a devenit în ea izvor, 

din care ea i-a adăpat și pe ceilalți samarineni. Sunt 
și astăzi oameni care însetează după Dumnezeu, 
oameni care însetează după lume și oameni care nu 
vor să mai înseteze după nimic, ceea ce este foarte 
dureros. Pentru că se întâmplă de multe ori datorită 
dezamăgiri și necazurilor pe care le avem în lume, 
dar care pe unii oameni îi copleșesc, să nu se mai 
aștepte la nimic bun din partea oamenilor. Așa s-a pe-
trecut și cu femeia samarineancă, care se ascundea 
de lumea aceasta, de aceea s-a dus să scoată apă 
în timpul căldurii celei mari, în timpul amiezei, când 
nu se mai putea întâlni cu nimeni dintre cei ce o urau 
și totuși ea înseta după apa cea vie, de unde știm 
aceasta? Din faptul că în mintea și în sufletul ei avea 

și căutări duhovnicești, din 
faptul că dorea se afle unde 
trebuie să se închine cu ade-
vărat, din faptul că știa și cre-
dea că are să vină Mesia, Cel 
care ne va spune nouă toate, 
cum zice ea. După discuția 
cu femeia samarineancă, 
vin ucenicii și Îl îndeamnă să 
mănânce, la care Domnul le 
spune că El are de mâncat o 
mâncare pe care ei nu o știu, 
Mâncarea Mea este să fac 
voia Celui care M-a trimis și 
să săvârșesc lucrul Lui, fapt 
pe care ucenicii nu l-au înțeles 
și se întrebau: Nu cumva i-a 
adus cineva să mănânce? 
Deci ei se gândeau numai 
la mâncarea trupească, așa 
cum și femeia samarineancă, 
când Domnul i-a vorbit de 
apa cea vie se gândea tot 
la apa din fântâna lui Iacov. 
Dar care este mâncarea la 
care ne gândim noi, care este 

mâncarea și apa care ne preocupă pe noi? Apostolii 
se gândeau doar la mâncarea trupească, nu cumva 
I-a adus cineva o mâncare mai bună decât i-am 
adus noi, în timp ce Domnul le vorbea de mâncarea 
sau băutura duhovnicească. Dar noi? În altă parte 
Domnul spune că nu numai cu pâine va trăi omul, 
deci și cu pâine, dar și aceasta este și trupească și 
duhovnicească sau dumnezeiască, ci cu tot cuvântul 
care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea și noi să 
zicem: Doamne dă-ne și nouă această mâncare și 
această băutură care să ne dea viață veșnică. Amin.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a V-a după Paști, 

a Samarinencii, Sf. Ev. Ioan 4, 5-42, 6 mai)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Despre Apa Vie!
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4
Sfântul Evanghelist Ioan relatează în detaliu 

vindecarea orbului din naștere, pentru că o astfel 
de vindecare nu putea fi săvârșită de oricine, 
ci numai de Fiul lui Dumnezeu, Cel prin care 
Dumnezeu Tatăl a făcut toate, așa cum ne spune 
cuvântul Sfintei Scripturi că: „Toate prin El s-au 
făcut și fără El nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut” 
(In. 1, 3). Așadar numai Cineva care putea să 
creeze ochii care-i lipseau orbului din naștere, 
putea să-i dea lumină orbului pentru a vedea. 

Aici nu este vorba numai de o vindecare, de o 
readucere la starea de sănătate, ci este vorba 
și de o creare, în cazul de față a organelor de 
vedere. Ca și la crearea omului când spune că 
Dumnezeu a luat țărână din pământ și la făcut 
pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a 
făcut omul ființă vie, așa și acum Dumnezeu Fiul, 
completează cu tină ceea ce-i lipsea din prima 
creație, din pântecele maicii sale și apoi prin 
spălarea ochilor nou creați, care preînchipuie 
spălarea și curățirea Botezului, el primește lumi-
na spirituală, harul divin și i se deschide cugetul 
către Dumnezeu și astfel îl vede pe Dumnezeu 
Fiul, în persoana Mântuitorului, și I s-a închinat 
Lui. Pentru ca lumina dumnezeiască să pătrundă 
și în ființa noastră trebuie să avem și noi credință 
asemenea orbului vindecat de Mântuitorul Iisus 
Hristos. Este întradevăr greu să nu ai lumina 
ochilor, numai că pe când acest orb din naștere 
nu avea lumina ochilor trupești, iudeii contem-
porani cu el ereau într-o teribilă orbire spirituală 
și ceea ce este mult mai greu este că nici nu 
voiau să o primească și chiar mai mai mult decât 
aceasta au ajuns să se lupte împotriva Celui care 

este Lumina lumii și care putea să-i lumineze și 
pe ei, rămânând astfel pururea în întuneric. Cei 
care au lumina sufletului îl văd pe Dumnezeu 
în toate, pentru că este mult mai greu să fii orb 
sufletește decât să fii orb trupește. „Evanghelia 
din Duminica Orbului pune în contrast izbitor 
lumina pe care Mântuitorul o dăruiește acestui 
orb din naștere, făcându-l să vadă, și invidia 
întunecată a fariseilor care nu-l iubeau pe Iisus 
când El vindeca pe cei bolnavi. Scopul Evanghe-

liei de astăzi este acela de a arăta 
că uneori mai ușor îl mărturisesc 
orbii din naștere pe Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, decât cei care, 
deși văd cu ochii trupești, nu cred 
în El. Cu alte cuvinte, Evanghelia 
ne arată că mai mare boală este 
necredința sau orbirea spirituală 
decât orbirea trupească sau fizică 
și că mai ușor se vindecă cineva 
de orbirea trupească decât de 
orbirea sufletească a necredinței” 
(Daniel Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, Ziarul Lumina, 25 
Mai 2011). „Orbirea spirituală ca 
incapacitate a unor oameni de-a 
recunoaște în minunile lui Iisus 

Hristos prezența dumnezeirii Lui, de-a crede în 
El și a-L mărturisi ca fiind Mântuitor al omenirii, 
Care vindecă natura umană de păcat, boală și 
moarte, se manifestă și astăzi în multe forme: 
ateism sau ostilitate față de religie, nihilism 
sau indiferență față de valorile credinței, secu-
larizare sau diminuare a vieții spirituale, până 
la uitarea de Dumnezeu și de Biserică. Însă, 
adesea, oamenii care au trecut prin suferință și 
au cunoscut ajutorul lui Dumnezeu, ca vinde-
care și eliberare, sporesc în credință ca vedere 
spirituală a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în 
viața omului. Desigur, este mult mai bine să ne 
întărim în credință fără suferință, prin rugăciune 
și fapte bune ca răspuns al nostru la iubirea 
lui Dumnezeu, Care a făcut cerul și pământul, 
Care ne dăruiește viață și sănătate, ajutor și 
înțelepciune de-a trăi în comuniunea familiei și 
a societății” (Ibidem).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VI-a după Paști, a 

Vindecării orbului din naștere, Sf. Ev. Ioan 9, 
1-38, 13 mai)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Despre vederea sufletească
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Împărate Constantine,
Fiu al lui Constanțiu Clor
Și al cinstitei Elena,
Tu ai călcat pe urma lor.

Te-ai născut în Naissus (Serbia)
Și-ai fost bine educat
De credincioasa ta mamă,
Care mult te-a luminat.

De mic te-a-nvățat să fii
Mărinimos, cu generozitate,
Respectuos și tolerant
Și față de toți, cu bunătate.

Născut din părinți aleși (274)
Și-având o rădăcină bună,
De Sus, ai fost binecuvântat,
Ca în credință să faci lumină. 

Domnul te-a ales pe tine,
Pentru măreața lucrare
De a salva creștinismul
Din ale idolilor gheare.(sec.IV)

Tatăl tău, Constanțiu, avea 
Mari ținuturi în stăpânire:
Galia, Spania, Britania și, aici,
Creștinii aveau ocrotire. 

În celelalte ținuturi
Ale Imperiului Roman,
Creștinii erau prigoniți;
Pe vremea lui Dioclețian.

Murind, bunul tău părinte,
Te-a lăsat locul să-i ții,
Socotindu-te mai vrednic 
Decât pe ceilalți copii. 

Când război ți-a declarat
Maxențiu cel nemilos,
Bunului Dumnezeu te-ai rugat
Și El din impas te-a scos.

Ziua s-a arătat pe cer,
Chipul crucii strălucind;
Nedezlegat, acest mister,
Pe-ntreaga armată uimind.

Slovele erau din stele
Ce luceau-n amiaza mare
Și te îndemnau prin ele,
Crucii tu să dai crezare. 

„Prin acest semn vei învinge!”
(Îți scriau, parcă, voioase)
Spre a te putea convinge;
Și erau atât de luminoase!

În noaptea care a urmat,
Chiar Domnul Iisus Hristos,
În vis, venind, te-a îndemnat,
Crucea s-o ai spre folos.

Repede te-ai conformat
Și semnul Sfintei Cruci punând
Pe steag și arme, imediat,
Tu pe Maxențiu învingând;

Încredințat fiind că biruința
Cea nesperată pentru tine,
E darul credinței creștine
Și de la Dumnezeu vine.

Podul pe care Maxențiu l-a făcut
Peste râul Tibru, s-a dărâmat;
Împreună cu soldații
Și Maxențiu s-a înecat.(312)

Acesta a fost un semn divin
Pentru a scăpa omenirea 
De al șarpelui venin;
Ca să câștige mântuirea. 

De tirania lui Maxențiu,
Cetățenii Romei au scăpat
Iar tu, prin „Edictul din Milan”
Din 313, pe creștini ai eliberat. 

Că s-a terminat prigoana
Cea către creștini pornită
Și-ai luptat cu mare râvnă,
Să fie credința unită. 

Cum Arie învăța greșit,
Că Hristos nu e Dumnezeu adevărat,
Pentru a clarifica situația
Domnul, mintea ți-a luminat.

La Sinodul din Niceea (325),
Prin poruncă-ai adunat
Trei sute optsprezece sfinți părinți,
Care, eresul lui Arie-au condamnat.

Episcopi din lumea toată, 
Problema credinței au dezbătut;
Participând cu ei laolaltă
Și tu adevărul ai cunoscut.

Cea mai mare parte din Crez,
Împreună, acum ei au alcătuit
Și prin a lor înțelepciune,
Adevărata credință-a biruit.

De atunci și până astăzi,
Creștinii, la Sfânta Liturghie,
Crezul sau Simbolul de credință,
Îl rostesc cu bucurie.

A fost fixată data Paștilor;
Prima duminică, după lună plină,
(După echinocțiul de primăvară),
În toată lumea creștină.

Duminica, zi de repaus, 
Acum a fost restabilită,
Iar pentru ortodoxie 
Va rămâne-n veci cinstită.

De la Roma, ai mutat 
Capitala împărătească 
La Bizanț (Constantinopol),
O cetate creștinească.(330)

O adevărată nouă Romă
Pe care-ai înfrumusețat-o,
Ca roadă a credinței tale
Și cu de toate ai înzestrat-o.

Ai răspândit creștinismul
În întreg imperiul tău
Și-ai luminat lumea, clarificând:
Că Iisus e Fiul lui Dumnezeu!

Îmbolnăvindu-te de lepră,
Pentru a te vindeca,
Sfinții Apostoli Petru și Pavel,
În vis, au venit a te învăța.

Și ți-au arătat mijlocul 
Prin care vei reuși,
Ca botezându-te episcopul
Silvestru, tu te vei însănătoși.

Acesta venind, ți-a explicat
Cum să te rogi și să postești
În mod smerit, să faci milostenie
Și păcatele să-ți mărturisești.

Capiștile idolești să le-nchizi
Și jertfele lor să înceteze;
Din toate închisorile
Creștinii să se elibereze.

Sfinții Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, 
Constantin și mama sa, Elena (21 mai)

POESIS

Dumitra Groza
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Ești primul dintre împărații creștini
Ce-n haine albe s-a-mbrăcat;
Tu-n numele Sfintei Treimi,
Cu mare evlavie te-ai botezat.

Când în apa Sfântului Botez
Episcopul Silvestru te-a afundat,
Cu negrăită strălucire
Toată vila s-a luminat.(în 337)

Și-ai poruncit să se boteze
Toți cei ce simt că sunt creștini;
Din toată inima să cuteze,
Că nu mai au în cale spini. 

Ba le-ai dat și haine albe
Din vistieria împărătească,
Bucurându-te de cei ce,
Doresc să se mântuiască. 

Și mulți închinători la idoli
Ți-au urmat exemplul tău;
Au înțeles tot adevărul
Și au crezut în Dumnezeu.

Ai dat poruncă să-nceteze
Prigoana și tirania
Și-ai eliberat creștinii
Închiși, din toată împărăția.

Ai scutit Biserica de dări
Și tot ce i s-a confiscat
Pe timpul prigoanei creștine;
Prin lege a fost înapoiat.

Episcopii putând primi donații,
Biserici spre a ridica
Și de acum aveau dreptul
Pe sclavi, din mine, a elibera. 

Pedepsele cutremurătoare,
Prin lege le-ai anihilat:
Răstignirea, zdrobirea picioarelor,
Arderea, pe toate le-ai înlăturat.

Abandonarea, răpirea copiilor
Și neglijarea lor tu n-ai permis;
Adulterul și avortul
Prin lege, tu le-ai interzis. 

O relație specială 
Ai avut cu maica ta,
Pe care, întotdeauna,
Ai putut a te baza.

Elena e simbol de puritate 
Și dragoste părintească,
De credință autentică
și viață duhovnicească. 

Ea te-a sprijinit în toate
Fiind de mare ajutor;
A luptat cu multă râvnă
Spre luminarea-ntregului popor. 

Ai trimis-o la Ierusalim (325)
Cu mult aur și la lumină-a scos,
La Golgota, prin muncă grea,
Crucea Domnului Hristos,

Cea de viață făcătoare,
Care, din obiect de tortură,
S-a făcut triumfătoare;
Anihilând întreaga ură. 

Prin puterea ei cea mare,
Dușmanii se tânguiesc,
Prin însemnarea Sfintei Cruci,
Diavolii se izgonesc.

A căutat mult, Elena,
Plătind muncitori să sape,
Dar aceștia obosind
Nu mai știau cum să scape.

Pentru a-i putea atrage,
Noaptea, Elena arunca
Monede de aur prin pământ,
Ei săpând, pentru a le afla. 

Iuda, un bătrân iudeu, le-a arătat
Cam unde-i locul nimerit;
Mult și greu ei au săpat
Și-n final, trei cruci au găsit.

Pentru a le recunoaște,
O minune s-a întâmplat
Și prin atingere cu Sfânta Cruce
Un tânăr mort a înviat.

Dând slavă lui Dumnezeu
Tot poporul s-a bucurat,
Iar Patriarhul Macarie
Crucea Domnului a ridicat,

Pe 14 septembrie în anul 326
Pe-un loc înalt, de unde toți s-o vadă.
Spunând: - „Doamne, miluiește!”
Tot poporul a-nceput să creadă.

Pe 14 septembrie, an de an,
Se sărbătorește de-atunci,
În toată lumea ortodoxă,
„Înălțarea Sfintei Cruci”.

Lângă Mormântul Sfânt, Elena,
A înălțat spre mult folos
Pentru creștini, „Biserica Învierii
Domnului Iisus Hristos”.

Și-alte încă optsprezece,
În Țara Sfântă și în Ierusalim;

Cu podoabe minunate
Le-a înveșmântat sublim.

S-a-napoiat buna ta mamă,
Că și-a-ndeplinit menirea;
A făcut lucruri mărețe
Pentru-ntreaga omenire.

A adus cu cinste mare
O bună parte din Cruce,
Chiar și piroanele pe care 
Le-a sfințit Domnul cu sânge.

Ceea ce-a rămas, din Cruce,
În raclă de-argint s-a așezat
Spre păzirea neamurilor;
Și patriarhului i s-a încredințat.

Elena a plecat apoi la Domnul,
Cu conștiința împăcată,
Că pentru creștinătate 
A luptat viața toată.(80 de ani)

Ea te-a sprijinit pe tine
Și te-a ajutat mereu,
Împărate Constantine,
Făcând voia lui Dumnezeu!

În ultima clipă din viață (327)
Tu i-ai stat alăturea, (la 80 de ani)
Mulțumindu-i pentru povață;
Cu mâna ei, în mâna ta.

Bucurați-vă, părinții
Adevăraților creștini,
Că prin a voastre osteneli
Toți putem să ne mântuim. 

Voi ați fost luminători,
Întru credința cea dreaptă
Și-mpreună cu toți sfinții,
Mare bucurie vă-așteaptă.

Vă cinstim cu evlavie,
An de an, pe 21 mai, mereu
Și nădăjduim că veți mijloci
Pentru creștini, la Bunul Dumnezeu!

Întocmai cu Apostolii
Voi sunteți binecuvântați;
Cu dragoste, Sfintei Treimi,
Pentru noi, toți, să vă rugați!
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Prozelitism
Sfânta Biserică, cea vie,
Păstrată în ortodoxie
Nu are întâiul stătător 
Vreun oarecare muritor,

Ci-n scaunul ce-i din veci lucrat
Stă Cel ce-i fără de păcat,
Ce viața Sa Și-a dat prinos;
E Domnul Iisus Hristos.

Iar Duhul Sfânt, la Cincizecime,
Coborând peste mulțime,
Ales-a mărturisitori
Să fie turmelor păstori.

În casa Domnului, cum știi,
În timpul Sfintei Liturghii
Treimea Sfântă e-ntregită
Și întru toate preamărită.

Preoții toți, care-i slujesc,
Sunt și ei oameni, mai greșesc;
Ortodoxia, preacurată,
Ea nu greșește niciodată.

Ca adevărul a-l sloboade
În ecumenice sinoade
Să fie tot ortodoxie
Și fără nici o erezie,

Sfinții Părinți s-au tot rugat,
Iar Tatăl Sfânt i-a luminat
Găsind răspunsuri cu temei,
Căci Duhul Sfânt grăia prin ei.

Dar și Satana, ne-ncetat,
Cu sârguință a lucrat
Cărările de-a-ntortocheat;
Dar numai una-i de urmat.

Că tot ce vine din mândrie,
Ori din lumească lăcomie,
O fi și mare, și fălos,
Dar nu îl are pe Hristos.

De-aceea regii și-mpărații
Și nici toți papii ori prelații,
Nu pot schimba cu-a lor dorințe
Cuvântul Sfinților Părinți.

Iisus, în orișice sobor,
Nu are și locțiitor;
Pe cel ales, Iisus îl lasă
Să-i fie slugă credincioasă.

Îl întărește-n dreapta cale,
Dar nu cu aur, osanale,
Căci trebuie să păstorească
Spre-mpărăția cea cerească.

Cei așa-ziși fără păcat
Și-au scos virtutea la mezat
Și-n loc de sacre penitențe
Pe gologani vând indulgențe.

De-ai cumpăra un sac din ele,
Te poți deda la cele rele
Și stând cu dracu’ la pahar,
Pui indulgențe pe cântar.

Reîntregirea cu folos
În turma Domnului Hristos
A celor ce-au mâncat din măr,
E-ntoarcerea la adevăr.

Nu vrem religie hibridă,
Strălucitoare și perfidă,
Când preacinstita-Ortodoxie
Din Cincizecime este vie.

Duminica aceasta ne pune înainte prima parte 
a ceea ce se numește Rugăciunea arhierească 
a Mântuitorului (Ioan 17, 1-26). Iisus știe „că a 
venit ceasul” preamăririi Sale prin patimi, moarte 
și înviere. În acest moment de o însemnătate 
unică, Domnul înalță către Tatăl ceresc o rugă-
ciune cutremurătoare pentru Sine însuși, ca să 
fie sfințit (consacrat) pentru jertfă, pentru ucenicii 
Săi (v. 16-19) și pentru toți cei care vor crede în El 
prin cuvântul lor (v. 20-23), ca și unii și ceilalți să 
fie, prin iubirea Tatălui, împreună cu El, în slava 
vieții veșnice (v. 24-26). Se roagă Domnul „ca 
toți să fie una” (v. 21), cu o unitate care-și are 
modelul în însăși unitatea Sfintei Treimi.

Această rugăciune are un foarte bogat cu-
prins teologic. Ea ne oferă un rezumat al teolo-
giei ioaneice despre lucrarea mântuitoare a lui 
Hristos. Se subliniază „ascultarea” lui Iisus față 
de Tatăl, o ascultare „până la moarte”, faptul că 
prin moartea Sa se arată slava lui Dumnezeu, 
alegerea ucenicilor din lume, lor li s-a descope-
rit Dumnezeu în persoana lui Iisus, unitatea lor 
în dragoste, întemeiată pe comuniunea lor cu 
Hristos și cu Dumnezeu.

În cartea Deuteronom, Moise, înainte de 
moarte, își încheie șirul cuvintelor cu o cântare 
de laudă (cap. 32) și cu o rugăciune de binecu-
vântare pentru popor (cap. 33). Tot așa, Iisus, 
noul Moise în mijlocul Noului Legământ, se 
roagă pentru noul popor care este Biserica Sa. 
Dar Hristos-Jertfa este deopotrivă și Jerfitorul, 

adică Marele preot sau Arhiereul. Sfântul Chiril al 
Alexandriei constată că la Ioan cap. 17 Iisus Se 
roagă ca Arhiereu, mijlocind pentru popor. Este 
adevărat că numele de „rugăciune arhierească” 
o va primi mult mai târziu. Primul teolog care a 
folosit această denumire este David Clytraeus 
(1531-1600) și este întru totul corespunzătoare 
pentru cuprinsul și pentru situația când a fost 
rostită de către Mântuitorului.

Epistola către Evrei se referă în mod explicit 
și pe larg la slujirea arhierească a lui Hristos. 
Arhiereul trebuie să fie luat „dintre neamuri” 
(Evr. 5,1), de aceea Iisus „nu firea îngerilor a 
luat, ci sămânța lui Avraam a luat” (Evr. 2,16). 
Funcțiunea specifică arhiereului este jertfa (Evr. 
5, 1). Iisus este El Însuși Jertfă. El „S-a dat lui 
Dumnezeu pe Sine jertfă fără de prihană” (Evr. 
9, 14). Este cu totul jertfă desăvârșită, nu mai 
trebuie repetată, spre deosebire de jertfele Legii 
vechi. La Sărbătoarea Ispășirii, arhiereul din 
Vechiul Testament intra în Sfânta Sfintelor cu 
sângele jertfei de ispășire. Iisus intră o singură 
dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor din 
ceruri (Evr. 9, 11-12).

Iisus este „Arhiereu în veac”. Prin Sfânta 
Liturghie, jertfa cea fără de sânge, arhieria și 
jertfa lui Hristos se actualizează necontenit în 
viața Bisericii și necontenit suntem invitați să ne 
împărtășim cu Trupul și Sângele Său, aceleași 
ale Jertfei de pe Cruce. 

Continuare în pagina 8

Hristos Arhiereul și preoția creștină

Radu Arbore
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Hristos Arhiereul și preoția creștină
Urmare din pagina 7

În rugăciunea Heruvicului, pe care preotul o 
rostește în taină, se spune: „Că Tu ești Cel ce 
aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel 

ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru...”. 
Preoția Bisericii își are temeiul și izvorul per-
manent în preoția sau arhieria lui Hristos. În 
lucrarea arhieriei lui Hristos, toți credincioșii au 
o preoție, ca unii ce sunt unși cu Duhul Sfânt (I 
In. 2, 20-27). Sfântul Apostol Petru zice: „Iar voi 
sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, 
neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să 
vestiți în lume bunătățile Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa cea minunată (I Ptr. 2, 9).

În Vechiul Testament, preoția universală a 
israeliților nu exclude necesitatea unei preoții 
speciale, a preoției aaronite. Același lucru se 
întâmplă și în Biserica lui Hristos, preoția univer-
sală (împărătească) a tuturor membrilor Bisericii 
nu exclude necesitatea și rolul preoției speciale 
sau al preoției de hirotonie. Mântuitorul a ales 
12 dintre ucenicii Săi, pe care i-a numit Apostoli, 
cărora le-a încredințat o misiune specială. Apoi a 
ales pe cei 70 de ucenici. Intenția Sa vădită este 
aceea de a crea o Biserică organizată ierarhic, cu 
cler și popor. La rândul lor, Sfinții Apostoli îndată 
după Cincizecime au hirotonit preoți. La F.A. 11, 
30, îi întâlnim prima dată pe preoți în Ierusalim, 

primind în numele Bisericilor ajutoare aduse de 
Sfântul Pavel și Barnaba. Pe preoți îi mai întâlnim 
alături de Sfinții Apostoli la Sinodul Apostolic de 
la Ierusalim (F. A. 15, 2-6). Hotărârea acestui 
Sinod poartă girul „Apostolilor, preoților și fraților” 

(F. A. 15, 23).
În preoție se intră 

prin hirotonie, care 
este o Sfântă Taină, 
având o parte vă-
zută (punerea mâi-
nilor și rugăciunile 
de invocare a Sfân-
tului Duh) și o parte 
nevăzută (primirea 
harului preoției de 
către cel hirotonit). 
Sfântul Ioan Gură 
de Aur spune: „Căci 
dacă n-ar fi arvu-
na Duhului...nu am 
avea preoți”. Fiind 
o Taină, Hirotonia 
conferă primitorului 
un har pe care nu-l 
posedă credincioșii 

nehirotoniți. Sfântul Apostol Pavel spune: „Dacă 
slujirea cea de moarte aducătoare, săpată în 
litere pe piatră, s-a făcut întru slavă...cum să 
nu fie mai mult întru slavă slujirea Duhului?” (II 
Cor. 3, 7-8).

Prin preot lucrează Însuși Dumnezeu. Sfân-
tul Ioan Gură de Aur spune: „Chiar om fiind cel 
ce stă în fața noastră, Dumnezeu este cel ce 
lucrează prin el. Așadar, nu te uita la firea lui ce 
se vede, ci gândește-te la harul cel nevăzut”. Iar 
Sfântul Ignatie Teoforul spune: „Nimeni să nu 
facă fără episcop ceva din cele ce aparțin Bise-
ricii”. Să luăm aminte, așadar, la aceste cuvinte 
și îndemnuri sfinte, pentru ca astfel să fim una 
în Hristos, așa cum El ne voiește și cum S-a 
rugat pentru noi. Fiind cu adevărat mădulare vii 
ale Bisericii lui Hristos, în smerenie și ascultare, 
să ne facem pe deplin părtași la harul Arhieriei 
Sale celei veșnice. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VII-a după Paști, a 

Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Sf. 
Ev. Ioan 17, 1-13, 20 mai)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Măgarul arbitruPăhărelul cu nectar
Într-un adânc de codru verde,
Cu multă umbră și răcoare,
Cânta odată, cu desmierde
În care sufletul se pierde,
Măiastră, o privighetoare...

Dar dintr-un vârf de fag, o cioară
Îi zise țanțoș: Surioară,
În fiecare zi, din zori
Și până seara, mă omori
Cu a tale țipete smintite, de tine doar crezute „cânt”;
Ba uneori, până și noaptea victimă răbdătoare-ți sânt...
Cânți prost, cum nu mai știu anume
Să cânte pasăre pe lume...
De-ar fi să ai bun simț, mai bine,
Să cânt, tu m-ai ruga pe mine
Și ai rămâne fermecată
De viersuirea mea, surată...

Știindu-și cântului valoarea,
Răspunse blând privighetoarea:

- Mă mir, prietenă, de-a-mi spune
Că viersul meu te indispune,
Când toată lumea mă-nțelege,
De la cioban și pân-la rege;
Când, depănându-și anii vieții,
Artiștii toți și toți poeții
Mi-au ridicat în slavă cântul,
De când e lumea și pământul...

Abia sfârșind privighetoarea, ce-avea de zis, pe sub stejari,
Îngândurat, cu pașii rari,
Trecea pe-acolo; nu știu unde, cel mai savant dintre măgari.

- Ah, zise cioara cu trufie
Și-n suflet c-o nădejde nouă,
Măgarul poate să ne fie
Arbitru azi la amândouă:
Să cânți și tu, să cânt și eu,
Pe rând, firește, cu tot harul
Ce ne-a fost dat de Dumnezeu
Și cine va cânta mai bine, mă rog, să spună-apoi măgarul,
Că el în muzică, știi bine, maestru e, nu e profan
Și dacă nu mă-nșel, de-un an,
Ales e Academician...

Din crugul vremii irosită,
S-a scurs atunci o clipă sfântă:
Pădurea toată stă vrăjită,
Pe când privighetoarea cântă...
Ecouri dulci răsună-n funduri,
E-atât alean, atâta drag:
Adorm izvoarele pe prunduri,
Adoarme frunza de pe fag
Și-n zări, încremenesc, deasupra poienelor de fagi, de tei:
Și soarele în asfințite, și firele de funigei...

Sfârșind măiastra, cu risipa
De nestemate-a da-n pahar,
A fală fâlfâind aripa,
Porni și cioara cu-al ei „gar”
Prelung, bicisnic și barbar,
Apoi tăcu, privind cu milă
Spre cea cu viersul mângâios
Și cărei, tot atunci, măgarul îi zise competent: - Copilă,
Pe tine – fără supărare – te-am ascultat în silă;
Și n-am avut niciun folos.
Tot cioara cântă mai frumos!

Simțind că sufletul îi moare,
Atunci, minunea fără preț,
Cu nume de „Privighetoare”
Grăi spre marele-i județ:

- Aș vrea, măgar savant, să plâng,
Să gem, să urlu, să mă frâng;
Aș vrea acum,
Într-un cuvânt,
Să am puteri
Ca-n veci de veci să nu mai cânt...

Și, de durere, cântăreața căzu ca plumbul la pământ,
Iar un mierloi, cu suflet frânt,
A zis, cu înțelept cuvânt:

- Când știi că ești privighetoare și-n cântec ai atâta har,
Să nu ceri slavă de la cioară și lauri de la un măgar.

Sursa: Vasile Militaru, Fabule, Ed. Lumină din Lumină, 
București, 2007

Sursă foto: descopera.ro
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Cincizecimea (Rusaliile) este marea sărbătoare 
a venirii în lume a Duhului Sfânt. El lucra în lume 
de la începutul zidirii. Acum vine însă într-un chip 
nou. Vine ca rod al mântuirii pe care ne-o aduce 
Hristos, încununată prin Jertfă și Înviere. Și vine 
pentru ca, prin El, de această lucrare de mântuire 
să se poată împărtăși întreaga zidire. Duhul creator 
al lui Dumnezeu, Cel Care la primul început al lumii 
„se purta pe deasupra apelor” (Fac. 1,2) vine să re-
creeze lumea în și după chipul lui Hristos. Vine să-I 
pregătească Mirelui Hristos Mireasa cea „fără pată 

și fără zbârcitură” (Ef. 5, 27). Acest eveniment este 
anunțat de Mântuitorul ca un eveniment viitor după 
preamărirea Sa.

În mijlocul unei mulțimi mari de oameni, adunați 
la Templul din Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor, 
Mântuitorul spune: „Dacă însetează cineva, să vină 
la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis 
Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele 
lui” (In. 7, 37-38). Iar Sfântul Evanghelist adaugă 
imediat: „Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care 
aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă 
nu era dat Duhul, căci Iisus încă nu fusese preaslăvit” 
(v. 35). Astfel, Domnul Se prezintă ca izvorul „apei 
celei vii” (In. 4,10) a Duhului Sfânt și sfințitor.

Tot ca un eveniment viitor anunță Hristos și în-
temeierea Bisericii Sale, pe care „porțile iadului nu 
o vor birui” (Mt. 16, 18). Luând în considerare cele 
două vestiri, apare limpede că ele coincid. Venirea 
Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii se constituie 
ca unul și același moment. Duhul Sfânt vine asupra 
ucenicilor și face din ei Trupul lui Hristos, Mireasa 
Sa. Această unire s-a împlinit mai întâi în Persoana 
lui Hristos. Unirea celor două firi în Persoana lui 
Hristos, dumnezeiască și omenească, s-a făcut tot 
prin lucrarea Duhului Sfânt. El este mereu prezent 
în Persoana și lucrarea lui Hristos.

De la Întruparea Sa ca om „de la Duhul Sfânt și 
din Fecioara Maria” (Simbolul credinței), până la 
Jertfa Sa „prin Duhul cel veșnic” (Evr. 9, 11) și până 
la Învierea Sa din morți (Rom. 8, 11), Duhul Sfânt 
este necontenit deasupra Mântuitorului. Hristos des-

chide „în trupul Său” pentru toți oamenii, „frații” Săi, 
„calea cea nouă și vie” (Evr. 10, 20) a unirii lor cu 
Dumnezeu. Venirea Duhului Sfânt este anunțată de 
Prorocul Ioil (3,1 și urm.) ca un eveniment al zilelor 
din urmă, adică al epocii mesianice. Această profeție 
a lui Ioil se împlinește la Pogorârea Duhului Sfânt la 
Cincizecime și este citată pe larg de Sfântul Apostol 
Petru în cuvântarea pe care a rostit-o. Cu venirea lui 
Hristos și cu trimiterea Sfântului Duh, istoria mântuirii 
lumii a atins punctul ei culminant, a ajuns la „zilele 
din urmă”.

Mântuitorul îi încredințează pe Sfinții Apostoli că 
după plecarea Sa le va trimite „Mângâietor” Care 
să fie cu ei „în veac”. Duhul Sfânt este Persoană 
dumnezeiască, alături de Tatăl și de Fiul. El este 
„Domnul de viață făcătorul”, în numele Lui, alături de 
Tatăl și Fiul, sunt trimiși Apostolii să boteze. El este 
„împreună cu Tatăl și Fiul închinat și slăvit”. Duhul „de 
la Tatăl purcede” (In. 15, 26), este trimis de la Tatăl, 
în numele lui Hristos. Duhul Sfânt ni-L dă pe Hristos, 
„din al Meu va lua și vă va vesti” (In. 16, 24). Hristos 
este Darul. Fiul Îl numește „Duhul adevărului” (In. 15, 
26), El călăuzește pe ucenici „spre tot adevărul”, El a 
lucrat și lucrează permanent în Biserică, asistând-o 
la formularea dogmelor și la menținerea adevărului.

Vom fi întotdeauna sub călăuzirea Bisericii atât 
timp cât respectăm integritatea totală a Bisericii și 
exigențele ei. Duhul și Biserica sunt una. Sfântul Iri-
neu spune: „Unde e Biserica, acolo e și Duhul Sfânt 
și unde e Duhul Sfânt, acolo e și Biserica și tot harul” 
(„Contra ereziilor”). Sfântul Apostol Pavel spune: 
„Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm” (Gal. 
5, 25), iar „roadele Duhului sunt dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția” (Gal. 
5, 22-23). Având „rodul” acesta vom avea certitudi-
nea că „suntem în Duhul”. Sfântul Serafim de Sarov 
spune că scopul vieții creștine este dobândirea 
Duhului Sfânt.

Sfinții Apostoli, deși „s-au umplut de Duhul Sfânt” 
la Cincizecime, n-au socotit că s-a încheiat aici 
străduința lor de a-L dobândi. La o oarecare vreme 
de la Rusalii, ni se spune iarăși că „s-au umplut toți 
de Duhul Sfânt” (F.A. 4, 31). Căci „apa cea vie” a 
Duhului este în așa fel încât, spun Sfinții Părinți, cu 
cât bei, cu atât mai mult însetezi. Cu cât ai dobândit 
pe Duhul Sfânt, cu atât mai mult te umpli de dorința 
de a-L dobândi. Când simți această sete, atunci vei 
auzi și glasul Duhului (In. 3, 8), glasul Duhului strigă 
în inima ta, așa cum Mirele își strigă Mireasa Sa, iar 
Mireasa pe Mirele său: „vino”. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a VIII-a după Paști, a Pogorârii 

Sfântului Duh, Sf. Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12, 27 mai)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Duhul și Mireasa
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Sfântul Ierarh Iacob Putneanul (15 mai)
„Grija cea lumească lepădând și viața pust-

nicească trăind, ca un bun păstor turma cea 
cuvântătoare a Moldovei ai păzit, pentru aceasta 
cu îngerii în ceruri te veselești, Sfinte Ierarhe 
Iacob, Arhiereul lui Hristos, roagă-te pentru 
sufletele noastre”. Așa îl laudă Biserica pe un 
mare arhiereu al Moldovei, care a știut să păsto-
rească cu înțelepciune turma cea cuvântătoare 
încredințată lui de Hristos.

Sfântul Iacob s-a născut în Rădăuți, la 20 
ianuarie 1719. A avut o familie dreptcredin-
cioasă, de la care a primit o frumoasă educație 
creștinească. Aproape toți membrii familiei sale 
s-au călugărit. Părinții au devenit monahi sub 
numele de Adrian și Mariana, fratele a devenit 
monahul Ioil, iar o soră s-a călugărit sub numele 
de Pelaghia. O altă soră s-a căsătorit cu viitorul 
ieromonah Misail de la Schitul Doljești.

La numai 12 ani, în 1731, tânărul Iacob a in-
trat în nevoința monahală la Mănăstirea Putna, 
unde și-a completat formarea cărturărească. În 
1736, a devenit ieromonah, iar în 1744, stareț. 
Aici l-a cunoscut pe Mitropolitul Antonie al Mol-
dovei (1730-1740), care l-a convins la Kiev pe 
Sfântul Paisie de la Neamț să vină în Moldova 
spre a se forma duhovnicește. Iacob a devenit 
ucenic al Mitropolitului Antonie, care la rândul 
său era ucenic al Mitropoliților Sava Balaci și 
Calistru de Rădăuți.

Învățând limbile greacă și slavonă, tâlcuirea 
Sfintei Scripturi, dogmele și canoanele Bisericii 
Ortodoxe, învățăturile Sfinților Părinți și muzica 
psaltică, Sfântul Iacov a ajuns înțelept și adânc în 
cuvânt, fiind iubit de monahi și mireni deopotrivă. 
A mărit numărul părinților din obște, a dezvoltat 
mult școala mănăstirii, aducând elevi și dascăli 
din cei mai buni, a tradus cărți de cult pe limba și 
înțelesul poporului, a înnoit rânduiala mănăstirii. 
În timpul său, obștea și școala de la Putna erau 
vestite până dincolo de hotarele Moldovei. Aici 
învățau tineri din Maramureș, Năsăud, Galiția 
sau chiar Grecia.

Între 1745-1750, Sfântul Iacob a fost episcop 
de Rădăuți. Din această postură, s-a implicat 
în organizarea învățământului pentru copii, ca 
membru în Divanul țării. A votat pentru înființarea 
a trei școli pentru copii în centrele eparhiale din 
Roman, Rădăuți și Huși. La Rădăuți, școala 
a funcționat chiar în clădirea episcopală. De 
asemenea, Marele Ierarh a fost și un susținător 

al traducerilor cărților de cult în limba română, 
continuând astfel opera Sfântului Dosoftei. În 
1745, a dat la iveală un „Liturghier slavo-român”, 
a doua carte de acest fel după cea a Sfântului 
Dosoftei din 1679 și 1683. Tot el a contribuit la 
desființarea „veciniei” (iobăgiei) din Moldova.

În noiembrie 1750, Iacob a fost ales mitropolit 
al Moldovei. S-a dovedit de la început bărbat 
înțelept, păstor foarte milostiv și iubitor de tur-
mă, slujitor plin de râvnă, dascăl învățat, ierarh 
adevărat, dăruit cu mult curaj, gata să-și dea 
și viața pentru mântuirea și alinarea poporului 
său. În primul rând, a tipărit în limba română 
cărțile de cult, de învățătură duhovnicească și 
de luminare a copiilor neștiutori de carte. Dintre 
acestea, amintim: „Adunare de rugăciuni” (1751), 
„Adunarea celor șapte taine și a celor șapte 
laude ale Sfintei Biserici și canoane din Sfânta 
Pravilă ce sunt trebuincioase la taina duhovnici-
ei” (1751), „Adunare de multe învățături pentru 
preoți” (1753), „Evhologhion adică Molitvelnic” 
(1754), „Penticostar” (1754), „Antologhion” 
(1755), „Carte de duhovnicie” (1755), „Apostol” 
(1756), „Psaltirea” (1757), „Liturghier” (1759) etc. 

În 1755, apare „Bucvarul”, primul abecedar 
din Moldova, în prefața căruia Sfântul Iacob 
scrie: „Cade-se vouă, dreptmăritorilor creștini 
și cei ce aveți nume părintesc peste copiii cei 
mici, să aveți purtare de grijă pentru învățătura 
copiilor voștri, ca să nu se lipsească de hrana 
cea sufletească prin povățuirea cea bună, care 
sunteți datori să-i învățați pe dânșii. Cum dar 
vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună 
copiilor? Iar de hrană ca aceea în țara aceasta, 
cine nu vede câtă lipsă este?”. În altă parte, 
Marele Ierarh spune: „Învățătura cărții este 
asemenea cu florile cele mirositoare, care cu 
mirosul învățăturii tămăduiesc toate rănile cele 
trupești, iar cel neînvățat este asemenea copa-
cului celui uscat. Și precum soarele încălzește 
și crește toate cele ce odrăslește pământul, tot 
așa și învățătura cărții dă pricepere omului spre 
toată cunoștința”.

Sfântul Iacob era foarte milostiv. Una din-
tre cele mai mari binefaceri pe care le-a făcut 
păstoriților săi a fost faptul că a reușit să deter-
mine pe domnii țării să elimine câteva impozite 
care sărăceau întreaga țară, dar mai ales pe 
oamenii simpli. 

Continuare în pagina 12
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Urmare din pagina 11

Lupta cea mai grea a dus-o pentru eliminarea 
impozitului numit „văcărit”. A câștigat această 
luptă în care și-a pus toată puterea și a pecetluit 
izbânda cu renunțarea la scaunul de mitropolit 
(1760): „Iată că m am lepădat și de Mitropolie 
și de cinste și de toate ale acestei lumi, numai 
focul jurământului să nu mi iau în cap și în suflet; 
și socotiți că sunteți toți musafiri ai acestei lumi 
și în cealaltă lume avem a trăi și a răspunde la 
faptele noastre și fiți sănătoși”. Sfântul Iacob 
a avut rolul decisiv și la eliminarea temporară 
a altor două impozite, „pogonăritul” (1755) și 
„vădrăritul” (1756), care vor fi apoi desființate.

Sfântul Ierarh îi îndemna 
pe păstoriții săi: „Nu te bucu-
ra de nimic întru acest veac al 
plângerii și trecător, de vreme 
ce toate sunt întru dânsul ne-
stătătoare și fățarnice, toate 
sunt întru dânsul mincinoa-
se și schimbătoare. Ci, de 
voiești a te mângâia, numai 
întru Domnul te mângâie; de 
voiești a te bucura, numai 
întru Domnul te bucură; că 
bucuria trupească degrabă 
piere, iar bucuria Domnului 
rămâne în veci. Bucură-te 
întru Domnul și Îi dă Lui 
mulțumită, că toate pentru 
tine le-a așezat drepte și 
milostive și neîncetat poar-
tă grijă pentru sufletul tău, 
dându-ți tărie, sănătate și 
viață; te înțelepțește și te luminează spre tot lu-
crul bun. Toate le lucrează pentru tine drepte si 
milostive”. Despre rugăciune, el spunea: „Dum-
nezeiasca rugăciune, aducând lumina lui Hristos 
în sufletul nostru și risipind dintru dânsul negura 
ce l vatămă pe el, îl face mai apoi cu mult mai 
luminat decât soarele, căci aievea știut este că 
cel ce vorbește cu Dumnezeu este mai sus de 
moarte și de stricăciune”.

Retrăgându-se la Putna în 1760, Sfântul 
Iacob a mai trăit încă 18 ani în smerenie și 
aleasă nevoință. Crescând numeroși ucenici și 
călugărindu-și părinții, Marele Ierarh a îmbrăcat 
marea schimă monahală cu câteva zile înainte 

de adormirea sa, cu numele de Eftimie. Astfel a 
trecut la Domnul, pe 15 mai 1778. Luând aminte 
la viața sa pilduitoare, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a hotărât canonizarea aces-
tuia, în ședința din 6-7 iunie 2016, împreună cu 
ucenicii săi, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan. Prăz-
nuirea Sfântului Iacob se face pe 15 mai, când a 
trecut la cele veșnice, iar cea a Cuvioșilor Sila, 
Paisie și Natan este în ziua următoare, 16 mai, 
pentru a fi alături de părintele lor.

Să ne rugăm și noi Sfântului Ierarh Iacob 
Putneanul astfel: „Sfinte Iacobe, precum viața 
ți-ai pus-o pentru turma ta, și acum mijlocește 
pentru noi! Conducătorilor dă-le înțelepciune, 
păstorilor de suflete iubire jertfelnică, familii-

lor multă credință, copiilor 
dragoste de Dumnezeu și 
de învățăturile cele sfinte, 
tinerilor cumpătare și curăție, 
bătrânilor răbdare și tuturor 
celor singuri și deznădăjduiți, 
celor tulburați de răutățile 
lumii, celor ce se luptă cu 
valurile ispitelor, dă-le putere 
cerească și mângâiere sufle-
telor! Precum în vremea vieții 
tale ai ajutat pe cei săraci, și 
acum ajută-ne cu puterea ta 
pe noi, cei săraci de virtuți și 
fapte bune! Precum atunci 
milostivirea ta ai revărsat-o 
peste popor, și acum cere 
milă de la Domnul nostru 
Iisus Hristos, pentru rugăciu-
nile Preasfintei Sale Maici și 
pururea Fecioarei Maria și 

ale tuturor Sfinților Săi. Amin”.
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Sfântul Ierarh Iacob Putneanul (15 mai)


