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

cre[tinul nu este cercetat dac\ s-a lep\dat de lumea întreag\ pentru dragostea lui Hristos sau dac\
7

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

[i-a împ\r]it bog\]iile sale s\racilor, sau dac\ a postit,
sau a privegheat, sau s-a rugat, sau a plâns, sau s-a
tânguit pentru p\catele sale, sau dac\ a f\cut orice
alt lucru bun în aceast\ via]\, ci este cercetat cu
grij\ dac\ are vreo asem\nare cu Hristos, a[a cum
un fiu seam\n\ cu tat\l s\u.
Astfel, sfin]ii, fiind oameni crea]i dup\ chipul
lui Dumnezeu, au dorit, au lucrat [i au dobândit asem\narea cu Hristos, Dumnezeul-Om. Prin oameni
se arat\ sfin]enia [i slava lui Dumnezeu, iar sfin]ii
sunt cei ce s-au str\duit s\ pun\ în eviden]\ sfin]enia [i slava lui Dumnezeu prin via]a lor. Sfin]ii
sunt cei care au f\cut v\dite în lume aceste însu[iri
dumnezeie[ti, iar Dumnezeu, în dragostea [i dreptatea Sa nem\rginit\, îi a[az\ la loc de mare cinste
întru Împ\r\]ia [i Biserica Sa. Slava sfin]ilor î[i
are izvorul în slava lui Dumnezeu [i acest lucru se
arat\ în cult, în miridele care-i reprezint\ [i care
sunt a[ezate în jurul Agne]ului, care se preface în
Trupul lui Hristos. S\vâr[irea fiec\rei Sfinte Euharistii este atât spre slava Mântuitorului Hristos, cât
[i spre slava sfin]ilor. În fiecare sfânt Se s\l\[luie[te
Domnul Iisus Hristos, prin dumnezeirea [i umanitatea Sa, sfânt\ [i sfin]itoare, izvor al harului.
Prin Taina Sfântului Botez, to]i cre[tinii sunt chema]i la sfin]enie, devenind o f\ptur\ nou\ ce particip\ la sfin]enia lui Hristos. Existen]a sfin]ilor este
m\rturia puterii sfin]itoare a Mântuitorului Iisus
Hristos asupra umanului [i asupra umanit\]ii prin
lucrarea Duhului Sfânt, a harului dumnezeiesc.
Istoria dezvolt\rii cultului sfin]ilor în întreaga
Biseric\ ne arat\ c\, înc\ de la început, fiecare Biseric\ local\ `i declara [i rânduia pe eroii credin]ei în
8

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

Agapia; am s\rutat [i sfintele mo[tii. Apucat-am în
zilele noastre p\rin]i nal]i la bun\t\]i [i podvig [i
pleca]i la smerenie adâncu: P\rintele Chiriac de la
Bisericani (...), Chiriac de la Tazl\u, Epifanie de la
Vorone], Partenie de la Agapia, Ioan de la R=[ca
arhiepiscopul cel sfânt [i minunat, Inochentie de la
Probota (...).
C\ Dumnezeu, Sfin]ia Sa, nici un neam de rodul omenesc pe p\mânt nu las\ nepartinic de darul
Sfin]iei Sale. C\ peste tot au atins mila Sa [i-a deschis tuturor u[a de sp\senie...” (Via]a [i Petrecerea
Sfin]ilor. Proloage, Ia[i, 1682-1686, f. 151 v.).
Cinstea adus\ unor sfin]i din neamul românesc
a determinat Sinodul Bisericii Ortodoxe Române
s\ ini]ieze canonizarea cu cinstire local\ a acestora [i
s\ hot\rasc\ generalizarea cinstirii pe 28 februarie
1950, [i s\ hot\rasc\ generalizarea cinstirii în toat\
Patriarhia Român\ a unor sfin]i cu moa[te la noi în
]ar\: Sf. Muceni]\ Filofteia, Sf. Cuv. Nicodim cel
Sfin]it, Sf. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Cuv.
Grigorie Decapolitul, Sf. Cuv. Parascheva de la Ia[i
[i Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi. În anul
1955, luna octombrie, Sfântul Sinod a proclamat oficial canonizarea noilor sfin]i români [i inaugur=nd
oficial cultul acestora; totodat\ s-a proclamat [i generalizarea cultului pentru sfin]ii cu moa[te la noi în
]ar\. La aceast\ bucurie duhovniceasc\ s-a ad\ugat
hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 20 iunie 1992, privind canonizarea [i generalizarea cultului altor sfin]i români; `n aceea[i [edin]\ a Sf=ntului Sinod s-a hot\r=t [i proclamarea
solemn\ a generaliz\rii cultului sfin]ilor români canoniza]i în anul 1950 [i proclama]i cu cinstire local\
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în anul 1955. În aceea[i [edin]\, Sfântul Sinod a hot\rât proclamarea instituirii „Duminicii Tuturor
Sfin]ilor Români”, pr\znuit\ în prima duminic\ de
dup\ Duminica Tuturor Sfin]ilor.
Sfin]ii români ale c\ror vie]i sunt expuse în
aceast\ lucrare au fost canoniza]i de Sfântul Sinod
al Bisericii noastre în anii 1992 (Sf. Ierarh Leontie
de la R\d\u]i, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, Sf. Voievod {tefan cel Mare, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla,
Sf. Ioan Iacob de la Neam]), 1997 (Sf. Ierarh Petru
Movil\; proclamarea oficial\ a canoniz\rii a avut
loc în anul 2002), 2005 (Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei), 2007 (Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei) [i `n 2008 (Sf. Cuv. Iosif [i Chiriac
de la Bisericani, Sf. Cuv. Simeon [i Amfilohie de la
Pâng\ra]i, Sf. Cuv. Rafail [i Partenie de la Agapia,
Sf. Ierarh Ioan de la R=[ca [i Secu, Sf. Cuv. Iosif de
la Varatic [i Sf. Cuv. Chiriac de la Tazl\u). Dup\ cum
se observ\, în lucrarea de fa]\ sunt cuprinse numai
vie]ile sfin]ilor care s-au n\scut în Mitropolia Moldovei [i Bucovinei (cu excep]ia Sf. Cuv. Onufrie de
la Vorona), dorind prin aceasta ca binecredincio[ii
cre[tini s\ cunoasc\ mai bine via]a lor sfânt\, faptele
bune [i credin]a statornic\ în Dumnezeu.
Este o bucurie [i n\dejde duhovniceasc\ pentru
noi, cei de ast\zi, s\ avem rug\tori înaintea tronului
Preasfintei Treimi sfin]i din neamul nostru românesc,
care au sfin]it p\mântul Moldovei, iar acum sunt
„casnici” ai lui Dumnezeu. Pentru fiecare cre[tin,
experien]a vie]ii sfin]ilor pe care ne-o propov\duie[te
Sfânta Biseric\ este o luminoas\ pild\ [i o c\l\uz\
sigur\ c\tre Împ\r\]ia Cerurilor. Din vie]ile sfin]ilor, din r\bdarea [i dragostea lor, din nevoin]ele [i
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biruin]ele duhovnice[ti, din dobândirea asem\n\rii
cu Hristos-Domnul, înv\]\m [i noi cum s\ lupt\m
cu ispitele, cum s\ cucerim virtu]ile [i s\ devenim
binepl\cu]i înaintea lui Dumnezeu.
Sf. Ioan Gur\ de Aur aduce mereu în fa]a credincio[ilor chipuri ale sfin]ilor, îndemnându-i s\ le urmeze pilda, c\ci, zice el, cel mai bun mod de a-i cinsti
pe sfin]i este imitarea lor. Iar Fericitul Augustin
spune: „Dac\-i iubim pe sfin]i, s\-i imit\m”.
Cu credin]\ statornic\ în iubirea sfin]ilor pentru
noi [i îndr\zneala lor c\tre Dumnezeu, le cerem sfin]ilor români s\ se roage lui Hristos-Dumnezeu pentru
mântuirea noastr\, s\ se roage Mântuitorului Hristos
s\ ne dea nou\ cele de folos în via]a aceasta [i fericirea ve[nic\.

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

Acest sfânt purt\tor de Dumnezeu, Leontie, s-a
n\scut din p\rin]i dreptm\ritori cre[tini, în ora[ul
R\d\u]i, la începutul secolului al XV-lea. Înc\ din
pruncie, mergând cu p\rin]ii s\i la biseric\, a fost cuprins de o mare dragoste fa]\ de casa lui Dumnezeu,
unde, mai apoi, asculta zilnic cu toat\ luarea aminte
întreaga slujb\, c\utând s\ se apropie cât mai mult
suflete[te de sfin]i]ii slujitori, de Cuvio[ii P\rin]i [i
de ostenitorii de la aceast\ biseric\ voievodal\.
P\rin]ii din ob[tea Catedralei, v\zându-l cu atâta
dragoste pentru casa lui Dumnezeu [i pentru sfintele slujbe, l-au primit în ob[tea lor, unde fericitul
Leontie ar\ta râvn\ [i smerenie în toate.
Pentru via]a lui duhovniceasc\ a fost c\lug\rit,
primind numele de Lavrentie. Râvna lui pentru nevoin]ele duhovnice[ti sporea tot mai mult. Luând binecuvântare de la stare]ul ob[tii, s-a îndreptat c\tre
un loc retras, nu departe de Putna, unde erau câ]iva
siha[tri. Mitropolitul Moldovei de atunci, Iosif Mu[at,
aflând de aceast\ vatr\ sih\streasc\ cu rânduial\
preafrumoas\, a mers [i a sfin]it biserica acelui schit
[i, odat\ cu aceasta, a hirotonit în preot pe Cuviosul
Lavrentie, numindu-l tot atunci egumen, potrivit dorin]ei acelei ob[ti. Aici, în aceast\ cuvioas\ ob[te, vine
13

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

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

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

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