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Prefa]\
Dup\ apari]ia c\r]ii Sf=ntul Cosma Etolianul, volumul înt=i din seria Sfin]i ortodoc[i moderni, este bine
s\ închin\m cel de-al doilea volum Sf=ntului Macarie al
Corintului. Macarie (1731-1805) a fost un contemporan
mai t=n\r al Sf=ntului Cosma (1714-1779) [i mai v=rstnic
dec=t Sf=ntul Nicodim Aghioritul (1749-1809), c\ruia îi
vom închina cel de-al treilea volum.
Capitolul introductiv, în care prezint tr\s\turile
principale ale vie]ii, personalit\]ii [i activit\]ii Sf=ntului Macarie, a ap\rut în revista Seminarului „Sf=ntul
Vladimir” care apare trimestrial, în vol. XII, nr. 1 (1968).
El este retip\rit aici cu c=teva schimb\ri [i ad\ugiri.
Restul volumului, cuprinz=nd traducerea mea adnotat\
a Vie]ii Sf=ntului scris\ de prietenul s\u apropiat,
Atanasie Paros, istorisirea acestuia despre c=teva dintre
minunile s\v=r[ite de Sf=ntul Macarie, texte alese din trei
dintre cele mai cunoscute lucr\ri — Cu privire la permanenta Împ\rt\[ire, Noul Martirologiu [i Filocalia —,
precum [i lista lucr\rilor sale sunt tip\rite pentru prima
oar\.

Constantin Cavarnos
iunie 1972
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Cuvânt introductiv
Dup\ Sf=ntul Cosma Etolianul1, Sf=ntul Macarie Notaras al Corintului a avut o valoroas\ contribu]ie la regenerarea spiritual\ [i moral\ a Greciei în cea de-a doua
jum\tate a secolului al XVIII-lea. De[i era cu 17 ani mai
t=n\r dec=t Cosma, el a început activitatea sa remarcabil\ în aceast\ privin]\ în 1765, exact la cinci ani dup\ ce
Cosma [i-a început activitatea misionar\.
În anul 1764, c=nd arhiepiscopul Corintului a murit,
Macarie, pe atunci un simplu mirean cu numele Mihail,
a fost ales în unanimitate succesor al aceluia de c\tre
clericii [i laicatul din regiunea Corintului. În Constantinopol, în luna ianuarie a anului 1765, a fost întronizat
arhiepiscop al Corintului [i a primit numele Macarie.
Întorc=ndu-se în cetatea Corintului, locul s\u de
na[tere, el a început de îndat\ s\ ia m\suri pentru îmbun\t\]irea situa]iei Bisericii din provincia sa, care se afla
într-o stare deplorabil\. De[i erau drastice, aceste m\suri
nu au fost luate la repezeal\ [i nici nu au avut caracter
inovator. De la începutul carierei sale de om al Bisericii
[i p=n\ la sf=r[itul zilelor sale, Macarie a dovedit cel mai
profund respect fa]\ de Sf=nta Tradi]ie a Bisericii
Ortodoxe [i a f\cut tot ceea ce i-a stat în putin]\ pentru
a o pune în eviden]\. În eforturile depuse pentru îmbun\t\]irea st\rii Bisericii, el a c\utat pururea s\ respecte
1

În ceea ce prive[te acest sf=nt, vezi cartea mea Sf=ntul Cosma

Etolianul, 1971.
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Sfintele Canoane c=t mai riguros cu putin]\. Departe de
a c\uta s\ aduc\ înnoiri, el [i-a asumat responsabilitatea de a îmbun\t\]i starea Bisericii prin punerea în practic\ a canoanelor sinodale [i apostolice, respect=nd întru
totul Sf=nta Tradi]ie.
Printre m\surile cele mai de seam\ pe care le-a luat
au fost cele referitoare la clerici. El a emis un ordin prin
care nici un cleric din provincia sa nu avea dreptul s\
fac\ politic\. Aceast\ m\sur\ era în conformitate cu
Canoanele Bisericii. ~n al VI-lea Canon apostolic se
afirm\ c\ „un episcop, un preot sau un diacon nu trebuie
s\-[i asume griji lume[ti; iar dac\ totu[i face acest lucru,
el trebuie caterisit”; iar Canonul al VII-lea al celui de-al
IV-lea Sinod Ecumenic spune: „Clericii [i monahii nu
pot deveni osta[i [i nici nu-[i asum\ responsabilit\]i
publice; dac\, totu[i, îndr\znesc s\ fac\ aceasta [i nu se
poc\iesc, revenind la chemarea lor originar\, pe care [i-au
asumat-o din dragoste fa]\ de Dumnezeu, unii ca ace[tia s\
fie anatematiza]i”. În plus, Macarie nu hirotonia pe nimeni
care nu ajunsese la v=rsta potrivit\, de[i avea mare
nevoie de preo]i, c\ci pe mul]i îi scosese din preo]ie, fie
pentru c\ erau oameni needuca]i, fie c\ erau prea înainta]i
în v=rst\ pentru a-[i mai putea împlini îndatoririle lor
sacerdotale.
{i aici respect\ Canoanele Bisericii, deoarece Canonul
al XIV-lea al celui de-al VI-lea Sinod Ecumenic afirm\:
„Nimeni nu trebuie s\ fie hirotonit întru preo]ie înaintea v=rstei de 30 de ani, chiar dac\ este un om vrednic.
La fel, nimeni nu poate fi hirotonit întru diaconie înainte
de a împlini v=rsta de 25 de ani, sau diaconi]\ înainte
de 40 de ani”.
Ca [i în cazul Sf=ntului Cosma Etolianul, Sf=ntul
Macarie a v\zut marea importan]\ a [colii în str=ns\
leg\tur\ cu Biserica. Înainte de a ajunge arhiepiscop al
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o via]\ de nevoin]e duhovnice[ti la chilii3 [i schituri, depinz=nd de m\n\stirile de acolo trebuie s\ urmeze f\r\
vreo abatere poruncile [i obiceiurile p\strate de m\n\stirile lor cu privire la parastase”. Dar agita]ia a continuat, iar problema a fost dezb\tut\ de dou\ sinoade locale, unul în Sf=ntul Munte în 1774, iar cel\lalt la
Constantinopol în 1776. Primul îi anatematiza pe cei ce
nu acceptau hot\r=rile Patriarhiei, în vreme ce al doilea
a decretat c\ „parastasele trebuie s\v=r[ite f\r\ osebire
s=mb\ta [i duminica”. Disputa a continuat îns\ p=n\ în
preajma revolu]iei elane (1821), r\sp=ndindu-se p=n\ la
Constantinopol [i diviz=nd aristocra]ia fanariot\ în dou\
fac]iuni ostile. În anul 1819, patriarhul ecumenic Grigorie
al V-lea a decretat ca parastasele „s\ fie s\v=r[ite f\r\
osebire duminica [i s=mb\ta, precum [i în alte zile ale
s\pt\m=nii, pentru a pune cap\t disputei care se st=rnise cu mult timp în urm\”4.
În timpul uneia dintre disputele împotriva kollivazilor, Sf=ntul Macarie se afla în Sf=ntul Munte, iar atunci
c=nd a fost consultat de membrii fac]iunii inovatoare, el
le-a spus direct, at=t fa]\ c\tre fa]\, c=t [i în scris, c\
dezaproba inova]ia lor. „Eu însumi”, afirm\ el, „nici nam slujit vreodat\ [i nici nu voi sluji vreodat\ vreun
parastas pentru cei r\posa]i duminica.” Drept consecin]\ a
acestui r\spuns f\r\ echivoc, el a fost amenin]at. Profund
dezam\git el a plecat din Athos [i s-a dus în Chios, iar
de acolo în Patmos.

3

Pluralul lui „kelli” (chilie), a[ezare monahal\ care cuprinde un
paraclis [i pu]in p\m=nt dimprejur, de obicei locuit\ de trei monahi.
Termenul este folosit [i pentru a denumi chilia unui monah.
4
Vezi Vasileios K. Stephanidis, Istoria bisericeasc\, Atena,
1948, pp. 660-661, [i Teoclit Dionisiatul, Sf=ntul Nicodim Aghioritul,
Atena, 1959, pp. 43-47.
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Via]a Sfântului Macarie
de Atanasie Paros, prietenul s\u1

Corintul este un ora[ foarte vechi [i renumit din
Peloponez. Se [tie bine c\ Sf=ntul Apostol Pavel le-a
trimis corintenilor dou\ Epistole pline de dumnezeiasc\
în]elepciune, [i c\ el i-a instruit pe ace[tia, sco]=ndu-i
din cumplita gre[eal\ a idolatriei [i aduc=ndu-i la lumina
cuno[tin]ei unuia [i singurului adev\ratului Dumnezeu.
Iat\, deci, c\ acest dumnezeiesc Macarie s-a n\scut [i a
crescut în acest ora[. A fost urma[ al unei nobile, str\vechi [i str\lucitoare familii, Casa de Notaras, ale c\rei
urme genealogice merg p=n\ la Senatul bizantinilor.
Preasfin]itul Gherasim al Chefaloniei2, binecunoscut
pentru sfin]enia, slava [i m\re]ia sa tuturor cre[tinilor ortodoc[i, care a str\lucit [i înc\ mai str\luce[te prin nenum\ratele sale minuni, a fost [i el urma[ al acestei case.
P\rin]ii sf=ntului au fost preacucernicii Gheorghe [i
Anastasia, am=ndoi de]in=nd cel dint=i loc din punctul
de vedere al descenden]ei nobiliare [i al avu]iei. El s-a
n\scut în anul 1731, dup\ al]i fii [i fiice, [i a primit numele Mihail la Sf=ntul Botez de la na[ul s\u, Partenie,
arhiepiscop al Corintului.
1

Textul care urmeaz\ este o traducere prescurtat\ pe care am
alc\tuit-o din prima edi]ie (1863) a vie]ii lui Macarie, care a fost tip\rit\ în Chios împreun\ cu imnul acatist scris de Nichifor al Chiosului
cu titlul Imnul-acatist al p\rintelui nostru Sf=ntul Macarie Notaras, arhiepiscop al Corintului.
2
1509-1579.
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C=nd a ajuns la v=rsta necesar\ de a se duce la
[coal\, a primit educa]ia elementar\ în Chefalonia, av=nd
ca înv\]\tor pe Eusta]ie, aflat pe atunci la anii tinere]ii.
Înc\ din primii ani el a dat semne c\ nu avea înclina]ie
cele lume[ti, ci t=njea numai c\tre cele pentru duhovnice[ti.
A vie]uit cu o deosebit\ evlavie, lu=nd parte cu mare
dragoste la slujbele biserice[ti, evit=nd tov\r\[ia tinerilor
[i de[ert\ciunile lume[ti. Întruc=t tat\l s\u avea o deosebit\
influen]\ în politic\, l-a f\cut administrator în anumite
sate pentru a putea deveni [i el bogat în acest fel. Dar,
întruc=t le d\ruia s\racilor [i nec\ji]ilor mari sume de
bani drept milostenie, era adesea certat de tat\l s\u;
iar în cele din urm\ a hot\r=t s\ se retrag\ cu totul din
cele lume[ti [i s\ intre în monahism. A[a c\ s-a dus în
tain\ la M\n\stirea Mega Spilariou („Marea Pe[ter\”3),
binecunoscuta m\n\stire din Peloponez.
Aici i-a rugat din suflet pe monahi s\-i împlineasc\
dorin]a. Dar v\z=nd c\ el plecase acolo f\r\ consim]\m=ntul tat\lui s\u, ace[tia l-au refuzat, tem=ndu-se de
influen]a [i puterea acestuia. Într-adev\r, dup\ c=teva
zile, tat\l s\u a aflat unde era [i le-a transmis monahilor un mesaj de a-l trimite înapoi acas\, chiar dac\ n-ar fi
voit s\ se întoarc\.
Dup\ ce s-a întors în casa p\rinteasc\, el s-a ocupat
cu citirea [i studierea Dumnezeie[tilor Scripturi, precum
[i a altor c\r]i instructive [i de suflet ziditoare. Mai t=rziu,
întruc=t [coala din Corint nu avea dasc\l, s-a oferit s\
le predea gratuit copiilor din ora[ul natal cuno[tin]ele
elementare. A predat aici timp de [ase ani f\r\ a primi
vreo remunera]ie.
3

Numit\ a[a, deoarece este cea mai mare m\n\stire din
Peloponez [i este construit\ în fa]a unei pe[teri.
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În anul 1764, c=nd arhiepiscopul Corintului, care
era foarte b\tr=n, a murit, to]i locuitorii din provincia
Corint, clerici [i mireni, boga]i [i s\raci, b\tr=ni [i tineri,
l-au ales în unanimitate pe Cuviosul Macarie, cel plin
de virtu]i, s\-l urmeze în tronul arhiepiscopal pe ierarhul plecat la Domnul. A[adar, purt=nd cu sine scrisorile
de recomandare necesare, s-a dus la Constantinopol, înso]it de c=teva persoane remarcabile, [i s-a prezentat Sf=ntului Sinod. Pe vremea aceea era patriarh Samuel I
Hateris. Aici el a fost întronizat în scaunul arhiepiscopal al Corintului4.
Atunci c=nd s-a întors în provincia ce îi fusese
încredin]at\ lui de Dumnezeu, a v\zut c=t de mult era
iubit de to]i: întreaga popula]ie de cre[tini a provinciei a
s\rb\torit ziua reîntoarcerii sale, bucur=ndu-se [i aduc=nd
slav\ lui Dumnezeu deoarece le ascultase rug\ciunile [i
le d\duse un p\stor at=t de bun. {i, cu adev\rat, nu au
gre[it cu nimic în bunele lor a[tept\ri.
C\ci, a[a cum înc\ din prima tinere]e Sf=ntul Macarie d\duse semne de noble]e [i m\rinimie sufleteasc\ [i
r=vn\ pentru tot ceea ce este bun, la fel [i acum, c=nd a
devenit arhiepiscop, el a confirmat toate aceste lucruri prin
fapte. Întocmai precum Sf=ntul Grigorie Teologul5, a cugetat la faptul c\ „el nu a primit slujirea arhiereasc\
drept o putere necercetat\” [i ca un mijloc de pl\ceri [i
de dob=ndire a averilor, ci ca o supraveghere [i îngrijire
p\rinteasc\ pentru siguran]a [i m=ntuirea turmei sale

4

Sathas ne spune c\ în 1764, c=nd Mihail a fost propus drept
succesor al decedatului mitropolit al Corintului, el a îmbr\cat haina
monahal\ [i a primit numele Macarie, iar apoi a plecat la Constantinopol (op. cit., p. 587).
5
Grigorie de Nazianz.
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duhovnice[ti, pentru care avea s\ dea socoteal\ `n fa]a
Supremului P\stor, Domnul [i Dumnezeul tuturor.
Cu aceste g=nduri a început el de îndat\, întocmai
ca un administrator prudent [i credincios, s\ ofere hrana
cuv=ntului lui Dumnezeu sufletelor care vreme îndelungat\ fuseser\ lipsite de el [i erau înfometate, predic=ndu-le în sfintele biserici cu mare bun\tate [i smerit\
dragoste.
Întruc=t a aflat provincia plin\ de neor=nduial\ [i
de nelegiuiri, iar Biserica într-o stare de corup]ie, drept
consecin]\ fie a nep\s\rii predecesorilor, fie din lipsa
lor de educa]ie, el s-a pus pe treab\ cu mare r=vn\ [i
h\rnicie, ca un alt Zorobabel, spre a înnoi [i a-i aduce
îmbun\t\]iri, cur\]ind-o de orice necur\]ie [i mizerii de
tot felul.
În primul r=nd, el i-a `ndep\rtat pe to]i acei preo]i
pe care i-a aflat cu totul lipsi]i de educa]ie, precum [i pe
cei incapabili de a-[i îndeplini slujirea preo]easc\ a[a
cum se cuvenea din pricina v=rstei înaintate. Apoi, le-a
interzis tuturor preo]ilor s\ fac\ politic\, deoarece în
multe locuri aceast\ blestemat\ indecen]\ era la mod\
pe vremea aceea, a[a înc=t acelea[i persoane erau at=t
preo]i, c=t [i khoiambasides6. Cei care nesocoteau aceast\
porunc\ erau caterisi]i.
La hirotonirea preo]ilor, el ]inea cont c=t mai mult
cu putin]\ de Sfintele Canoane Sinodale [i Apostolice.
Niciodat\ nu primea bani pentru hirotonie sau oricare
alt\ slujire duhovniceasc\ — s\v=r[ea slujbele gratis, ca
daruri ale Sf=ntului Duh, celor ce se ar\tau a fi vrednici
6

Khojambasides (singular khojambasis — cuv=nt de origine turceasc\) erau st\p=nitori ai comunit\]ilor sau sfaturilor b\tr=nilor.
Principala lor îndatorire era aceea de a sluji drept reprezentan]i ai
acestora `n fa]a autorit\]ilor turce[ti.
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