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Cuvânt înainte al PS Episcop Leontie,
Egumenul Sfintei Mănăstiri imperiale și
stavropighiale „Sfântul Neofit Zăvorâtul”

Slavă și mulțumire aducem lui Dumnezeu cel în Treime
din adâncul sufletelor noastre, fiindcă prin harul și binecuvântarea Lui se încheie editarea critică a tuturor scrierilor
păstrate ale întemeietorului și ocrotitorului mănăstirii noastre,
Sfântul Neofit Zăvorâtul.
Mare este emoția noastră fiindcă, prin rugăciunile sfântului nostru și prin râvna sfântă a comisiei de editare, precum
și a tuturor specialiștilor valoroși care au lucrat pentru această
ediție, un vis de zeci de ani devine în sfârșit realitate.
Exprimându-ne în acest punct sentimentele de recunoștință care inundă inima noastră, dorim să ne referim nominal
și să le mulțumim înțelepților profesori de la Universitatea
„Aristotel” din Tesalonic, Domnul Nikolaos Zaharopoulos,
Ioannis Karavidopoulos, Chrístos Oikonomou și Dimitrios
Tsamis care au format Comisia de editare și în același timp
au constituit sufletul întregii lucrări.
Călduroase mulțumiri le adresăm de asemenea și profesorilor cercetători I. Stefanis, P. Sotiroudis, V. Katsaro, Niki
Triandafillou-Theodoridis, Th. Yiankou, Th. Detorakis, V. Pseftongas, Alexandra Sakelaridou-Sotiroudis, K. Konstantinidis,
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D. Sofianoa și Ap. Karpozilos, care sunt editorii scrierilor
sfântului.
Mulțumiri datorăm și cercetătorilor care s-au ocupat cu
întocmirea indicilor și colaboratorilor care s-au îngrijit atât de
prezentarea estetică a volumelor, cât și de susținerea literară
a operei pe întreaga durată a editării ei.
Ne exprimăm mulțumirile noastre pline de recunoștință
și obștii Mănăstirii „Lydia”, precum și întâistătătorului ei,
Preacuviosul Arhimandrit părintele Teofil Zisopoulos care
și-au asumat cu simț de răspundere munca de editare și ne-au
oferit ceea ce au avut ei mai bun.
Ar fi o regretabilă omisiune, în final, să nu ne exprimăm
gratitudinea noastră și față de frații mănăstirii noastre pentru înțelegere, susținerea morală și toată contribuția lor la strădania noastră. Unii într-o mai mică măsură, alții în una mai
mare, potrivit cu harisma fiecăruia, au contribuit la editarea
fără obstacole a cărţilor.
Într-o societate care este caracterizată de sărăcie duhovnicească și cădere din valorile morale, etosul creștin al dragostei, al jertfei pe care îl propun Părinții Bisericii noastre în
opera lor, a constituit și constituie „apa vieții care sare la viață
veșnică” ce răcorește sufletele însetate ale celor care caută
mântuirea și fericirea în Hristos.
Scrierile Sfântului Neofit vor constitui un izvor duhovnicesc încă nesecat, atât pentru cercetătorii care vor vrea să
se desfăteze de înțelepciunea patristică a Zăvorâtului, cât și
pentru poporul îndurerat care va descoperi în aceste opere
rădăcinile tradiției lui grec-ortodoxe.
Știind că „toată darea cea bună și tot darul cel bun de sus
este, coborând de la părintele luminilor” redăm astăzi poporului nostru iubitor de Dumnezeu, în ediție critică, volumul
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al V-lea și ultimul din seria Scrierilor Sfântului Neofit, chemând
rugăciunile lui către Domnul, ca să Se arate milostiv față de
mulțimea fărădelegilor noastre și să pună capăt vremii încercărilor1 tuturor locuitorilor multpătimitoarei noastre patrii.

Pafos, 28 Septembrie, 2005

Se referă la încercările pe care le-a suferit insula Cipru sub ocupație
turcească.
1
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IX
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Cuvânt înainte
al Comisiei de coordonare

Încheierea unei opere editoriale nu o reprezintă numai
apariția ultimei sale părți, în cazul de față, al V-lea volum și
ultimul din Scrierile Sfântului Neofit Zăvorâtul. Este în definitiv alegerea, până în ultimă fază, a cercetătorilor pentru desăvârșirea lucrării, este fericita prelucrare a textelor de editat,
potrivit unei comune mărturisiri, precum și expunerea lor în
fața publicului larg, dar și a celui științific pe baza unor norme
de funcționare general acceptate științific și editorial.
Comisia de editare, după o lucrare istovitoare de câțiva
ani crede că a ajuns să atingă limitele unei încercări editoriale complete a acestor texte bisericești. De aceea membrii ei
simt nevoia să-L slăvească public pe Dumnezeul Treimic, Care,
în alegerea lor pentru această importantă operă plăcută lui
Dumnezeu și în același timp științifică, a fost un izvor de inspirație, putere și călăuzire. În cele ce urmează, profităm de
ocazie să ne exprimăm sentimentele noastre de recunoștință
față de Egumenul Sfintei Mănăstiri Imperiale și stavropighii a
Sfântului Neofit Zăvorâtul, Preacuviosul Arhimandrit Alexie,
precum și obștii lor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o pe durata ostenitoarei noastre lucrări. Expresia unor
călduroase mulțumiri doream încă să o adresez numărului
mare de specialiști colaboratori care s-au dedicat cu râvnă,
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răspundere și duh de colaborare pentru a dobândi un rezultat mai bun precum și tuturor acelora care au primit cu bunăvoință rezultatul încercării lor.
Cu toate că inițial era stabilit ca editarea operelor Sfântului Neofit să se realizeze în patru volume mari, a fost necesar pe parcurs să se reconsidere, din cauza datelor problemei,
această hotărâre.
Volumul al V-lea cuprinde, la fel cu volumele anterioare,
prețioasele opere ale sfântului Neofit, Tâlcuire la canoanele celor
douăsprezece praznice împărătești, Cartea minunii dumnezeiești,
precum și unele Cuvinte și Epistole ale Sfântului.
Editarea operei Tâlcuire la canoanele celor douăsprezece praznice împărătești a fost asumată cu râvnă de profesoara Alexandra Sakellaridou-Sotiroudis de la Facultatea de Filosofie de
la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, pe care a și dus-o
la bun sfârșit în cel mai bun mod cu putință. Cercetarea ei s-a
întemeiat pe unicul manuscris existent, cel păstrat în Sfânta
Mănăstire Leimonos din Lesbos (codicele cu numărul 2), care
cuprinde nouă cuvinte din cele douăsprezece câte cuprindea
întreaga operă, precum și codicele Taurinensis gr. 166, care
cuprinde la filele 96r – 108r numai unul dintre Cuvintele Sfântului Neofit.
Editării textului propriu-zis îi precede o introducere întinsă, cuprinzând cercetări amănunțite cu privire la titlul operei, tradiția manuscrisă, edițiile textului și multe alte probleme legate de stil, limbă, sintaxă etc. Prin această lungă introducere se arată cum se cuvine însemnătatea și valoarea operei
care constituie o importantă contribuție la îmbogățirea literaturii patristice de referință.
Printre scrierile Sfântului Neofit se numără și cuvintele
păstrate care constituie opere care nu sunt incluse în vreuna
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dintre operele cunoscute și menţionate în catalogul scrierilor
Sfântului Neofit. Editarea acestor opere a fost dusă la bun sfârșit de profesorul Kostas Konstantinidis de la Facultatea de Filosofie din Ioanina și de profesorii Niki Papatriandafillou –
Theodoridis și Vasilie Katsaros.
Opera Cartea minunii dumnezeiești este de mică întindere,
dar prețioasă, de vreme ce are un caracter personal, confesiv
și prin urmare constituie un fel de schiță autobiografică, referindu-se la un fapt important din viața sfântului: Descrie construcția peșterii de sus spre vârful piscului, în care avea să rămână sfântul Neofit în singurătate, după intervenția dumnezeiască mântuitoare în construcție. Această elegantă istorisire
conduce la Doxologia Sfintei Treimi, precum și la o scrisoare
de răspuns despre minunea dumnezeiască adresată propriului său frate hrisostomit, kyr Ioan.
Această lucrare a fost editată de profesorul Dimitrie Sofianos de la Universitatea Ionios pe baza ediției princeps pe
care a realizat-o Arhimandritul Ciprian în Veneția în anul
1779, de vreme ce nu s-a păstrat până în zilele noastre nici un
manuscris. Arhimandritul Ciprian pare să fi intenționat să păstreze exact forma manuscrisului pe care l-a folosit pentru ediția lui, şi din această pricină există multe lecțiuni greșite, dublete, greșeli ortografice și sintactice, punctuație necorespunzătoare pe care a trebuit să o remarce profesorul editor, care
cu multă virtuozitate științifică restaurează lucrurile în introducere și în amănunțitul și foarte îngrijitul lui comentariu.
Cele șase Epistole care s-au păstrat sunt editate de profesorul Apostolos Karpozilos de la Facultatea de Filosofie de
la Universitatea din Ioanina. În aceste epistole se ating probleme generale, precum Descrierea nenorocirilor din țara Ciprului, Sfintele Taine, postul și altele.
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Cu volumul al V-lea se completează ediția critică a textelor pe care le-a scris Sfântul Neofit și care s-au păstrat până
în zilele noastre.
Aceste texte, în ciuda faptului că nu au fost scrise într-o
epocă de efervescență duhovnicească, pot să stea alături de
roadele bogatei și valoroasei producții patristice.
Redăm acest volum Bisericii și comunității științifice cu
dorința ca mesajul sfântului să nu constituie doar un obiect
de cercetare al oamenilor de știință și specialiștilor, ci și un izvor de inspirație și de hrană duhovnicească a poporului lui
Dumnezeu.

Nikolaos Zaharopoulos
Ioannis Karavidopoulos
Chrístos Oikonomou
Dimitrios Tsamis

15 August 2005
Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
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BF – Byzantinische Forschungen
CFHB – Corpus Fontium Historiae Byzantinae
EKEEK – Ἐπετηρὶς Κέντρου Ἐπιςτημονικῶν Ἐρευνῶν Κύπρου
EO – Échos d’Orient, 1897 – 1943.
Kotter – B. Kotter (ed.), Die Schriften des Johannes von Damaskos,
Berlin, 1969 ΚΣ – Κυπριακὲς Σπουδές
PG – Patrologiae cursus completus. Series graeca, ed. J.-P. Migne,
1–161, Paris, 1857–1866
SC – Sources Chrétiennes, Paris, 1941Συγγράμματα – Ἁγίου Νεοϕύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, 6 τ., Paphos, 1996-2008
TM – Travaux et mémoires
REB – Revue des études byzantines, Paris, 1946 VHNZ – Viața în Hristos. Seria de autor Sf. Neofit Zăvorâtul, Iași,
2015 -
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Tâlcuire la canoanele celor douăsprezece
praznice împărătești
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Introducere

Introducere

1. Opera
A. Titlul și conținutul
Opera Sfântului Neofit, pe care o edităm în prezentul volum, s-a păstrat integral și fără titlu într-un singur manuscris,
al Sfintei Mănăstiri Leimonos din Insula Lesbos: ms. 2, filele
248r-333v. O mică parte a acestei opere se păstrează și în codicele 166 al Bibliotecii din Torino. Ținând seama de ordinea
corectă a filelor codicelui Mănăstirii Leimonos, primul Cuvânt al operei poartă titlul: Al aceluiași Neofit, monahul zăvorât,
cuvânt la Bunavestire a Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea
de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Înainte de a se observa
faptul că manuscrisul este greșit legat, primul cuvânt era
Cuvântul la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, care poartă următorul titlu: Al aceluiași Neofit, ieromonahul zăvorât, Cuvânt la Preasfânta Fecioară și Născătoare de Dumnezeu, când a fost
încredințată Dreptului Zaharia, pentru a locui în Sfânta Sfintelor,
de către părinții săi, fiind ea în vârstă de trei ani.
Din cele douăsprezece cuvinte câte trebuie să fi conținut
la început această operă, s-au păstrat până astăzi doar nouă: la
Bunavestire, la Nașterea Înaintemergătorului și Botezătorului
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