
Judecător şi credem în ceea ce ne-au 
lăsat Sfinţii Apostoli, care la rândul lor 
au văzut şi au pipăit; chiar dacă suntem 
priviţi rău că spunem adevărul, să nu ne 
ruşinăm. În luminarea fiinţei noastre, 
Dumnezeu ne oferă mai întâi harul 
necesar pentru biruinţă, pentru că 
Sfântul Duh lucrează prin Biserica 
Mântuitorului, câştigată cu scump 
Sângele Său şi care ne face pe toţi fraţi 
şi fii prin cunoaştere şi dragoste 
creştină. Harul şi pacea se înmulţesc 
prin cunoaştere, iar mintea se luminează 
prin sănătatea cugetului. 

La Matei 6, 31, citim: „Nu purtaţi 
grijă pentru viaţă voastră: ce veţi mânca 
sau ce veţi bea?” Din capul locului 
trebuie să înţelegem că Mântuitorul nu 
îndeamnă la pasivitate, lene sau 
inactivitate. Ne atrage atenţia să nu ne 
preocupăm peste măsura cuvenită de 
cele ale trupului, adică spre păstrarea 
unui echilibru firesc între grija pentru 
suflet şi cea pentru materie. Sufletul 
trebuie să fie stăpân pe trup, nu invers. 
Căci în gândirea Sfinţilor Părinţi trupul 
este o bună slugă, dar un rău stăpân, 
care nu face voia Domnului, ci a celui 
rău. Că trebuie să ne îngrijim de trup nu 
încape îndoială, căci trebuie să muncim 
cu hărnicie pentru a ne asigura cele 
necesare trupului; nici bunurile 
materiale în sine nu trebuie condamnate 

Despre grijile vieţii

dacă sunt agonisite cinstit şi administrate 
creştineşte. 

Concluzia Evangheliei de astăzi este 
cuprinsă într-o singură frază: „Căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate acestea se vor 
adaugă vouă” (Matei 6, 33). Zadarnic 
ne ostenim zi şi noapte pentru cele 
trecătoare. În zadar alergăm fără rost 
după lucruri nefolositoare care pier 
odată cu noi. Ba uneori nici somn nu 
avem, nici sfintele sărbători nu le mai 
ţinem, nici la Biserică nu mai găsim 
timp să mergem, nici acasă nu ne mai 
rugăm, nici cărţi sfinte nu mai citim, 
nici pe bolnavi nu-I mai cercetăm, nici 
de moarte şi judecată nu ne mai aducem 
aminte. Toţi visăm averi, funcţii, 
sănătate şi fericire, dar de faptele 
creştineşti, de rugăciune, de iertare, de 
pocăinţă şi de Dumnezeu nimeni nu-şi 
aduce aminte. 

Biserica ne cheamă astăzi să ne 
îndreptăm atenţia către Dumnezeu şi 
Împărăţia Sa şi să lucrăm la mântuirea 
noastră. Bunurile noastre materiale 
trebuie să înceteze a fi scopul vieţii ci 
să devină mijloace ale existenţei 
noastre; scopul trebuie să devină ceea 
ce s-a spus în Evanghelia de astăzi, şi 
anume: Împărăţia Lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui. ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 3-a După Rusalii
(Despre grijile vieţii)
sf. cuv. mc. fevRonia;  

sf. mc. oRentie şi fRaţii lui;  
sf. mc. livia

 Duminica de astăzi, a 3-a după Rusalii, 
reprezintă o chemare specială  

din partea Mântuitorului ca, mai înainte 
de a ne îngriji de cele ale trupului,  

să căutăm ceea ce-i este cel mai mult  
de trebuinţă sufletului:  

Împărăţia cerurilor. 

Se spune adesea că „omul este 
ceea ce gândeşte”, sau „omul 
este ceea ce mănâncă”. Sunt 

afirmaţii adevărate, însă ar mai trebui 
una adăugată: „omul este rezultatul 
grijilor sale”. Iar potrivit principiului că 
„în viaţă găseşti ceea ce cauţi”, credem 
că natura grijilor ne caracterizează 
într-o mare măsură. Dacă ne îngrijim 
doar de cele materiale, devenim 
materialnici (trupeşti); dacă ne îngrijim 
de cele ale sufletului, devenim spirituali 
(duhovniceşti). Iar felul grijilor noastre 
ne generează, după alegerea noastră, 
fericire sau nefericire. Preocupaţi doar 
de cele trecătoare, vom fi veşnic 
frământaţi, panicaţi, nemulţumiţi, ne-
împliniţi deci nefericiţi. Interesaţi de 
cele ale sufletului, fără a neglija cele 
necesare trupului, devenim liniştiţi, 
împăcaţi, mulţumiţi, împliniţi, deci 
fericiţi încă din lumea aceasta, nu doar 
în cea făgăduită. 

În Evanghelia de la Matei 6, 22 citim 
că „Luminătorul trupului este ochiul; 
dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul 
tău va fi luminat”. Un rol important îl 
joacă luminarea şi cunoaşterea ade-
văratei credinţe ortodoxe în raport cu 
lumea şi celelalte religii şi chiar 
atitudinea noastră faţă de bigotism şi 
ignoranţă, de misticismul bolnăvicios şi 
de fanatici, faţă de eretici şi rătăciţi. Noi 
nu credem din obişnuinţă sau continuăm 
unele obiceiuri şi tradiţii necontrolate, 
ci pentru noi Hristos a fost, este şi va fi 
Dumnezeu şi om, răstignit şi înviat, 
înălţat şi preaslăvit, Mântuitor şi 



„Pe lângă rugăciune, lumina poeziei  
lui Radu Gyr a fost liantul care a legat 

inimă de inimă, suflet de suflet,  
ca zalele lanţurilor care ne rodeau 

gleznele. Versul lui se trăia. Era pentru noi 
haină şi hrană, apă şi căldură.  

O strofă-două, ne luminau ziua,  
ne încălzeau noaptea, ne umpleau 

gamela. Eram bogaţi!” 
(Ilie Tudor-Albumul „Fericiţi cei prigoniţi”)

Radu Gyr, un geniu al literaturii 
române – numit în biografia 
realizată de urmaşii săi: 

„Apostolul poet al închisorilor 
româneşti”- pe numele său adevărat 
Radu Ştefan Demetrescu s-a născut la 2 
martie 1905, în Câmpulung Muscel, la 
poalele Dealului Grui, de la care şi-a 
luat mai târziu pseudonimul Gyr. 
Părinţii săi au fost distinşi intelectuali: 
tata, Ştefan Coco Dumitrescu, renumit 
actor şi mama, Eugenia Gherghel, 
muziciană (originară de pe meleaguri 
botoşănene din neam germanic)

La 3 ani se mută la Craiova, unde 
tatăl său lucra la Teatrul Naţional al 
oraşului „banilor”. Aici el beneficiază 
de o educaţie aleasă, în formarea sa 
intelectuală mama având o puternică 
înrâurire.

La 14 ani compune poemul istoric 
„În munţi”. În Craiova îşi desăvârşeşte 
studiile liceale la renumitul liceu Carol 
I. Patriotismul său şi-l dovedeşte prin 
prezenţa sa ca voluntar cercetaş 
brancardier pe una din ambulanţele 
trase de cai, în timpul luptelor de la Tg. 
Jiu din 1916.

Cursurile universitare de la Faculta-
tea de Litere şi Filosofie din Bucureşti 
îi întregesc pregătirea şi orizontul 
cultural. Încă de la Craiova unde o 
cunoaşte pe poeta Elena Farago, ca şi 

colaborator al revistei „Năzuinţi”, Radu 
Gyr este atras de eleganţa frazei şi 
frumuseţea expunerii, căci în 
universitatea de pe Dâmboviţa îi 
descoperise pe eminenţii profesori: 
Densuşianu, bizantologul Demostene 
Russo, N. Cartojan, P.P.Negulescu, C. 
Rădulescu-Motru, T. Vianu, Nae 
Ionescu, Mihail Dragomirescu, coloane 
de susţinere a culturii române 
interbelice. Tot acum îşi face prieteni 
pe Ion Pillat şi Al. Lascarov Moldovea-
nu, personalităţi de seamă ale literaturii 
române.

După absolvirea cursurilor rămâne 
în învăţământul universitar bucureştean 
ca asistent şi conferenţiar. Anii crizei 
din 1929-1993 îl impresionează prin 
suferinţele şi greutăţile ce se revarsă 
peste poporul român şi mai ales cu 
ameninţarea tot mai mare pentru 
integritatea României Mari. Trăind ca 
un naţionalist autentic şi profund patriot 
este atras de mişcarea legionară, un 
curent politic curat, care mai târziu va 
degenera, ce avea ca scop menţinerea 
integrităţii economice şi naţionale, 
lupta împotriva pericolului bolşevic şi a 
inamicilor Marii Uniri din 1918. El 
devine membru al mişcării ca şi alţi 
mulţi ai elitei culturale şi artistice 
româneşti, români ce erau conştienţi de 
pericolul din acea vreme. Mişcarea care 
a cuprins asemenea oameni nu a fost 
nici politică şi nici criminală, ea avea ca 
scop reînvierea spirituală a neamului 
românesc şi naşterea unei societăţi noi, 
fără corupţie, fără trădători de neam, 
capabilă de jertfă şi sacrificiul suprem 
pentru apărarea lucrării de veacuri a 
înaintaşilor: toţi românii într-o singură 
graniţă. De aceea îl găsim ca fruntaş al 
mişcării din Oltenia. Urmarea acestui 
pas va fi un lung şir de ani în temniţele 
lui Carol al II-lea, Antonescu şi 
comuniste, cele mai groaznice.

În 1940, ca director al Teatrelor din 
Ministerul Culturii iniţiază înfiinţarea 
Teatrului evreiesc Baraşeum care 
funcţionează şi azi, singurul teatru din 
„lumea stăpânită de nazismul german” 
a acelor vremuri. Ca răsplată, poetul 
Radu Gyr este încă pus la index şi mai 
rău, nu a fost reabilitat pe deplin 
(procesul din 2009 s-a încheiat cu un 
semieşec – instanţa a recunoscut 
caracterul politic al hotărârii instanţei 
din 1959, dar nu a fost despăgubit 
material pentru ce a îndurat pe timpul 
detenţiei).

Radu Gyr a acceptat, în schimbul 
eliberării din închisoare, să plece pe 

frontul de răsărit, participând la luptele 
de la Vîgoda-Vinogradov unde a fost 
rănit. După „eliberarea” din 23 august 
1944 a românilor, poetul va îndura 
calvarul temniţelor comuniste de la 
Aiud şi Văcăreşti.

Este unicul poet român condamnat la 
moarte pentru o poezie: „Ridică-te, 
Gheorghe, ridică-te, Ioane”, pedeapsa 
comutându-i-se la 25 de ani închisoare 
de muncă silnică. Şi-a petrecut aproape 
20 de ani din viaţă în închisori.

El a trăit însă întru credinţa ortodoxă 
şi poezie. A venerat-o pe Maica 
Domnului, pe Fiul său Iisus care i-au 
dat puterea să îndure şi să înfrângă toate 
siluirile din închisori, mai ales din cele 
comunist-staliniste. A scris poezie şi 
alte genuri literare, dovedindu-se un 
maestru al metaforei. În închisoare, 
călăii săi nu i-au permis să scrie, nu a 
avut acces la hârtie şi banalul creion. 
Şi-a scris poeziile, prin puterea dată de 
Dumnezeu, în minte, tavanul alb fiindu-
i o imensă coală albă, le memora, după 
care le spunea unor confraţi de suferinţă, 
aceştia le memorau şi apoi erau scoase 
„afară”.

Moare la 29 aprilie 1975. A scris şi 
şi-a publicat opt volume, iar postume 14 
volume. A tradus, a ţinut conferinţe, 
fiind laureat al literaturii române în anii 
1926, 1927, 1928 şi 1938, colaborator a 
celor mai de seamă reviste de cultură 
din ţară. Ca să înţelegem omul şi opera 
trebuie să ne aplecăm să o lecturăm, 
doar aşa vom putea decela dimensiunea 
artistică şi valoarea uman-creştină a 
unui titan al culturii române.

Psalm
Sunt, Doamne, copt pentru cules,
nu că mi-s anii grea recoltă,
cât mi-este inima o boltă
de crengi, sub rodul tot mai des.

Sunt, Doamne, copt pentru cules...
Sunt numai fructe şi balsam,
Cu cât adun pe trup rugină,
Cu-atât mi-e sufletul grădină,
Şi-i toată roadă, ram de ram.

Sunt numai fructe şi balsam... 
(Radu Gyr)

...................................................
Când noaptea mă prindea de caraulă,
Însângerat de-al dorurilor şir,
Iisus venea la mine în celulă,
Adus de mucenicul Radu Gyr.

(Lui Radu Gyr - Andrei Ciurunga) ❖

Prof Clement Gavrilă-Sălăuţa

Radu GyR 
„Apostolul poet al închisorilor româneşti”



sfinţii Apostoli petru şi pAvel
Misionari şi învăţători ai credinţei şi pocăinţei

ProgrAMul bisericii ŞerbAn Vodă În PerioAdA 25 iunie - 2 iulie 2017
ZiuA orA sluJbe/activităţi
Duminică 25 iunie  0800-1200 Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 28 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Joi 29 iunie 0800-1200 Utrenie, Sfânta Liturghie – Sf. Ap. Petru şi Pavel
Vineri 30 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 1 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1830-1900 Vecernie
Duminică 2 iulie  0800-1200 Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel  
sunt pomeniţi de Biserica noastră  

în fiecare an, la 29 iunie, fiind prăznuiţi  
în aceeaşi zi, deoarece,  

potrivit tradiţiei, amândoi  
şi-ar fi încheiat viaţa muceniceşte,  

la Roma, în acelaşi an.
Sfântul Petru,  

stâlpul Bisericii

Sfântul Petru, pe numele său 
Simon sau Simeon, era din 
oraşul Betsaida, de pe malul 

nordic al lacului Ghenizaret. Simon 
era fratele Apostolului Andrei şi fiul 
lui Iona. Când a fost chemat de 
Hristos la apostolat locuia în Ca-
pernaum, împreună cu soţia şi soacra 
sa, şi se ocupa cu pescuitul, deci era 
un om simplu, neînvăţat. 

Sfântul Evanghelist Ioan ne spune 
că Andrei a fost cel care şi-a adus 
fratele la Hristos, convins fiind că 
L-a aflat pe Mesia. Hristos îi va 
schimba numele din Simon în Chefa 
(„piatră“ în aramaică), Petru în greacă 
şi latină. Iar Evanghelistul Luca ne 
relatează momentul pescuirii mi-
nunate, când Petru devine efectiv 
ucenicul Mântuitorului. Domnul îi 
spune lui Simon: „Nu te teme; de 
acum înainte vei fi pescar de oameni”. 
Simon şi tovarăşii săi de pescuit lasă 
totul şi-L urmează pe Domnul. 

Sfântul Petru s-a bucurat de respect 
din partea celorlalţi Apostoli, luând 
cuvântul în numele tuturor în multe 
situaţii. Alături de fraţii Iacob şi Ioan, 
este martorul minunilor şi momentelor 
mai importante din viaţa lui Hristos 
cum ar fi: învierea fiicei lui Iair, 
Schimbarea la Faţă şi rugăciunea din 
grădina Ghetsimani. După Înviere şi 
Cincizecime, Apostolul Pavel îl nu-
meşte, împreună cu Iacob şi Ioan, 
„stâlp” al Bisericii. 

Şi totuşi Petru dă dovadă şi de 
slăbiciune, căci se leapădă de Hristos de 
trei ori în timpul Patimilor. Mai apoi 
însă, se căieşte şi plânge cu amar. 
Mântuitorul, după Învierea Sa din morţi, 
îl va ierta şi reintegra în ceata apostolilor, 
iar momentul este acela când îl întreabă, 
de trei ori, dacă Îl iubeşte. 

După Învierea Domnului, primeşte la 
Cincizecime Duhul Sfânt şi devine un 
mărturisitor al lui Hristos. Fiind închis 
de iudei, este salvat şi eliberat de un 
înger. Ieşind din temniţă, Sfântul Petru 
părăseşte Iudeea şi merge la Roma. 
Ultimii ani ai vieţii sale îi petrece aici, 
întărind Biserica. Potrivit tradiţiei, pe 

29 iunie 67 a fost crucificat din porunca 
împăratului Nero († 68). Apostolul Petru 
cere să fie răstignit cu capul în jos. 

Sfântul Pavel,  
Apostolul neamurilor

Apostolul Pavel s-a născut în Tarsul 
Ciliciei într-o familie de evrei cu bună 
stare materială, din tribului lui Veniamin. 
Saul, cum se numea la naştere, avea 
cetăţenia romană. A dobândit o educaţie 
aleasă. La Ierusalim, unde avea o soră, 
studiază de foarte tânăr legea mozaică la 
şcoala rabinului Gamaliel, unul dintre 
fariseii cei mai învăţaţi şi mai respectaţi 
ai vremii. Se întoarce apoi în Tars unde 
va activa ca rabin. Revine la Ierusalim 
pentru a apăra puritatea legii mozaice, 
căci după Cincizecime Apostolii aduc 
mulţi iudei la Hristos. Saul se alătură cu 

multă râvnă celor ce persecută 
Biserica. Participă la uciderea lui 
Ştefan, păzind hainele celor care îl 
omorau cu pietre. 

Pe drumul spre Damasc, unde se 
duce pentru a-i prigoni pe creştinii 
de acolo, are loc întâlnirea cu Hristos, 
care îi va schimba complet viaţa. În 
plină zi, îi apare Mântuitorul, în 
lumină strălucitoare, şi-i spune: 
„Saule, Saule, pentru ce Mă pri-
goneşti?”. Rămâne orb în urma 
acestei revelaţii. Smerit şi tăcut intră 
în Damasc, petrecând trei zile şi trei 
nopţi fără să mănânce nimic. Prin 
preotul Anania din Damasc, Dum-
nezeu îi redă vederea. Apoi primeşte 
botezul. Viaţa sa se schimbă radical 
şi devine un mare misionar, un stâlp 
al Bisericii, mergând mai ales la 
neamuri. Întreprinde trei călătorii 
misionare, între anii 45-58, şi aduce 
la Hristos mai mult de 30 de cetăţi 
importante din bazinul Mării Me-
diterane. Se face toate tuturor spre 
a-i cuceri în Hristos. Înfruntă multe 
primejdii, după cum însuşi măr-
turiseşte: „De la iudei, de cinci ori 
am luat patruzeci de lovituri de bici 
fără una. De trei ori am fost bătut cu 
vergi; o dată am fost bătut cu pietre; 
de trei ori s-a sfărâmat corabia cu 

mine; o noapte şi o zi am petrecut în 
largul mării. În călătorii adeseori, în 
primejdii de râuri, în primejdii de la 
tâlhari, în primejdii de la neamul meu, 
în primejdii de la păgâni; în primejdii 
în cetăţi, în primejdii în pustie, în 
primejdii pe mare, în primejdii între 
fraţii cei mincinoşi. În osteneală şi în 
trudă, în privegheri adeseori, în foame 
şi în sete, în posturi de multe ori, în frig 
şi în lipsă de haine.” 

Despre sfârşitul lui ştim puţine. Se 
pare că, ajuns la Roma, este închis şi 
omorât din porunca împăratului Nero, 
în anul 67, prin tăierea capului. A fost 
îngropat pe Calea Ostia de lângă Roma, 
unde mai târziu s-a ridicat biserica „San 
Paolo fuori le Mura“ (Sfântul Pavel din 
afara zidurilor). ❖
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sfântul ierArh ghelAsie  
De lA râmeţ

Sinaxarul ne spune că Sfântul Ierarh Ghelasie  
a trăit în secolul al XIV-lea şi s-a nevoit  

ca sihastru pe valea pârâului Râmeţ din Munţii 
Apuseni. Se zice că era de prin părţile locului  

şi din tinereţe luase jugul lui Hristos, 
deprinzând de la cei mai iscusiţi eremiţi 

meşteşugul luptei duhovniceşti.  
Mai apoi părăseşte sihăstria şi ajunge  

vestit povăţuitor de suflete,  
întemeind o obşte de monahi aleşi.

Având o viaţă duhovnicească 
îmbunătăţită şi învrednicindu-se 
încă din tinereţe cu darul facerii 

de minuni este ales mai apoi egumen al 
Mănăstirii Râmeţ. Tradiţia spune despre 
Cuviosul Ghelasie că avea doisprezece 
ucenici cu care împreună se ruga şi postea, 
săvârşind sfintele slujbe cu mare osârdie 
şi frică de Dumnezeu. Toată săptămâna 
Cuviosul Ghelasie nu mânca, îndestulân-
du-se numai cu Preacuratele Taine. Ziua 

mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea 
făcea priveghere şi săvârşea Sfânta 
Liturghie. Numai sâmbăta şi Duminica 
mânca împreună cu călugării la trapeza 
mănăstirii.

Mare părinte duhovnicesc al sihaştrilor 
din Munţii Râmeţ şi al sătenilor din Ţara 
Moţilor, îi cerceta în posturi pe toţi 
sihaştrii ce se nevoiau în peşteri şi mai 
apoi cobora în mănăstire, aşteptat fiind de 
credincioşii şi mocanii de prin munţi. 
Având mare dar de la Dumnezeu, la 
Cuviosul Ghelasie veneau şi mulţi bolnavi, 
mai ales cei stăpâniţi de duhuri rele, şi cu 
rugăciunile lui se vindecau.

Cele transmise prin tradiţie, ca şi aceste 
vindecări minunate, au fost întregite de 
cercetările făcute la Râmeţ de un grup de 
specialişti, în decembrie 1978. Cu acest 
prilej, s-a descoperit, în biserica mănăstirii, 
o inscripţie, care consemna numele „ar-
hiepiscopului” Ghelasie, al zugravului 
Mihul de la Crişul Alb şi data de 2 iulie 
1377. Aşadar, biserica era zidită cu mult 
înainte de anul 1377, iar atunci în fruntea 
Bisericii Ortodoxe din Transilvania se 
găsea arhiepiscopul Ghelasie, primul ierarh 
ortodox cunoscut cu numele în această 
„ţară” românească. Acest arhiepiscop nu 
putea fi altul decât călugărul Ghelasie, pe 
care poporul l-a cinstit ca „sfânt”, poate 
încă din timpul vieţii. El va fi fost egumen 
al obştei de la Râmeţ, fiind apoi înălţat la 
treapta arhieriei.

Anii au trecut. Prin anul 1762, din 
ordinul generalului austriac Bukow, 
trimisul împărătesei Maria Tereza, zeci de 
mănăstiri şi schituri româneşti din 
Transilvania au fost arse, distruse cu 
tunurile sau prefăcute în biserici parohiale. 
Între acestea se numără şi Râmeţul. A fost 
refăcută, dar în 1785 a fost distrusă din 
nou. Mănăstirea Râmeţ a fost închisă şi 
doar din când în când mai slujeau preoţi 
din satele învecinate.

Abia după 1918 se reia aici viaţa 
călugărească. Prin anul 1925, în timpul 
unor mari inundaţii, apele au scos la 
suprafaţă un craniu galben, frumos şi cu 
mireasmă plăcută, care a ocolit biserica de 
trei ori pe apă, după care s-a oprit pe creasta 
altarului. Tot atunci au fost găsite alte două 
cranii. Preotul dintr-un sat învecinat, care 
slujea şi la biserica mănăstirii, le-a îngropat 
în partea dreaptă a bisericii. 

Iar în preajma celui de-al doilea război, 
un călugăr din partea locului, venit din 
ucenicie de la Athos şi dorind să dea o 
nouă viaţă sfântului locaş, se aşează aici. 
Tot în timpul unor inundaţii mari, se 
redescoperă sfintele moaşte ale Sfântului 
Ghelasie. Craniul său este pus într-o raclă 
în biserică spre închinare şi nu puţine sunt 
minunile pe care Sfântul le-a făcut şi le 
face şi astăzi.

În 1992, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe l-a canonizat, trecându-l în 
calendar cu zi de prăznuire 30 iunie. ❖

L avrentie ieromonahul a trăit la 
sfârşitul veacului al XIV-lea şi în 
prima parte a celui de-al XV-lea, 

în zona Rădăuţiului, la Mănăstirea Laura. 
Sfântul Leontie s-ar fi născut în 

nordul Moldovei, nu departe de Rădăuţi, 
într-o familie creştină evlavioasă. Vă-
zând frumuseţea vieţii monahale, a ales 
calea Mănăstirii Bogdana, a cărei obşte 
s-a format în jurul ctitoriei voievodale a 
Bisericii „Sfântul Nicolae“, la umbra 

căreia crescuse. La tunderea în 
monahism a primit numele Lavrentie, 
adunând în jurul său numeroşi ucenici 
ce l-au ales drept îndrumător. După 
primirea harului preoţiei, Cuviosul 
Lavrentie s-a retras în Codrii Rădăuţilor, 
continuându-şi viaţa de sfinţenie în 
sihăstrie.

Către sfârşitul secolului al XIV-lea, 
Cuviosul Lavrentie, împreună cu 
ucenicii săi, a înălţat o biserică din lemn 
într-o poiană, a ridicat chilii şi a pus 
rânduială de slujbă sihăstrească într-un 
schit, ce avea să fie numit „Schitul lui 
Lavrentie“ sau „Schitul Laura“. 
Mitropolitul Moldovei, Iosif Muşat, a 
sfinţit biserica ridicată, numind pe 
Cuviosul Lavrentie stareţ al schitului şi 
părinte duhovnicesc al tuturor sihaştrilor 
ce se nevoiau pe valea Putnei. 

Învrednicit cu alese daruri duhovni-
ceşti, Sfântul Leontie a fost considerat 
sfânt încă din timpul vieţii de cei care îl 
căutau pentru a-i cere sfat şi ajutor la 

mănăstirea Laura. După înfiinţarea 
scaunului episcopal de la Rădăuţi în 
timpul lui Alexandru cel Bun (1400-1432), 
smeritul Lavrentie a primit cinstea 
episcopatului. Mănăstirea Laura a fost 
lăsată în grija celui mai destoinic ucenic 
al său, nimeni altul decât binecunoscutul 
Daniil Sihastrul, sfătuitorul voievodului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Spre bătrâneţe, vlădica Lavrentie s-a 
retras din scaunul episcopal pentru a 
duce viaţă de schimnic, noul său nume 
fiind Leontie. După moarte, trupul său 
a rămas neputrezit şi, atât datorită 
amintirii rămase în mintea 
credincioşilor, cât şi faimei moaştelor 
sale de a fi făcătoare de minuni, a fost 
cinstit foarte curând după trecerea la 
Domnul ca sfânt, la data de 1 iulie.

În iunie 1992, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât 
canonizarea oficială a Sfântului Leontie. 
Data pomenirii sale a fost păstrată la 1 
iulie, după vechea tradiţie. ❖

sfântul ierarh leontie de la rădăuţi


