
A stăzi, la finalul drumului care 
ne-a pus înainte credinţa, ru-
găciunea, puterea Crucii şi 

pocăinţa, ne sunt oferite trei exemple 
concrete de raportare la Dumnezeu. 
Primul, povestit în Evanghelia specifică 
duminicii a cincea din Post (Marcu 10, 
32-45), ne dezvăluie convorbirea Mân-
tuitorului Hristos cu fiii lui Zevedeu, 
Sfinţii Apostoli Iacov şi Ioan, care-I cer 
să stea de-a dreapta şi de-a stânga în 
împărăţia pe care simţeau că urmează să 
o instaureze Hristos şi despre care 
bănuiau că va fi o realizare politică im-
portantă. Am zice că Sfinţii Apostoli 
Iacov şi Ioan, unii din cei mai importanţi 
membri ai comunităţii, au ratat cu totul 
sensul învăţăturii lui Hristos, dacă pot să 
gândească, chiar şi în apropierea Pati-
milor, atât de lumeşte. Totuşi, relatarea 
este mai degrabă un avertisment pentru 
noi. „Împărăţia lui Dumnezeu” se 
conduce după alte reguli: „care va vrea să 
fie întâi între voi, să fie tuturor slugă, că 
şi Fiul Omului n-a venit ca să I se 
slujească, ci ca El să slujească” (Marcu 
10, 44-45). Este ultima atenţionare pe 
care o primim, ca să înţelegem că Paştele 
e mai mult decât curăţenie şi pregătiri in-
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participăm la ele. Astăzi vedem cât de 
bine am ştiut să citim semnele presărate 
de Sfânta Biserică de-a lungul Postului 
Mare, cât de mult am înţeles că postul nu 
se ţine doar pentru ce intră, ci şi pentru 
ce iese pe gura omului, cât am iertat, cât 
ne-am smerit, cât am ascultat. Astăzi 
aflăm cât am reuşit să schimbăm în viaţa 
noastră, transformând din lumesc în 
duhovnicesc, privind exemplele puse îna-
inte: ne asemănăm ucenicilor sau femeilor 
păcătoase care s-au pocăit? 

La întrebarea: „Ce aşteptaţi de la 
Sfintele Paşti?”, duminica de astăzi vine 
să ne evalueze răspunsul. Dacă suntem 
lumeşti, vom cântări sărbătoarea la piaţă, 
în ore de muncă şi în bani cheltuiţi. Iar 
răspunsul pe care-l dăm va fi: oboseală, 
griji, sărăcie. Dacă am reuşit să punem 
piciorul pe calea duhovnicească, vom 
căuta mila lui Hristos şi viaţa care ne 
izvorăşte din mormântul Lui. Atunci, 
răspunsul nostru se va îndrepta către 
Sfântul Potir al Cinei celei de Taină care 
ne aşteaptă pe toţi să ne împărtăşim şi 
care aduce pace în inimi, lacrimi de 
bucurie şi rugăciune curată către Mân-
tuitorul sufletelor noastre. ✤

Pr. Vlad Mîndru

terminabile pentru masă, că Sărbătoarea 
care ne aşteaptă e altceva decât mâncare 
şi băutură. Dacă nu împlinim poruncile 
lui Hristos, suntem în pericol să ratăm 
sensul Învierii şi vom vedea, ca fariseii şi 
ca Iuda, că a venit momentul în care banii 
şi interesele lumeşti îşi pierd sensul.

Celelalte două exemple concrete sunt 
al femeii păcătoase, care a uns cu lacrimi 
şi cu mir picioarele Mântuitorului (Luca 
7, 36-50) şi al vieţii Sfintei Cuvioase 
Maria Egipteanca, pe care o pomenim în 
mod deosebit astăzi. În aceste ultime 
cazuri, pocăinţa sinceră, lacrimile şi 
schimbarea lăuntrică sunt elementele 
care ne aşază „la masă”, sunt biletul de 
intrare la adevărata sărbătoare. 

Viaţa Mântuitorului a fost una reală, 
presărată cu împliniri ale cuvintelor 
prorocilor, cu minuni, cu învăţături. 
Avem până astăzi urmele vieţuirii Lui pe 
pământ, ne minunăm împreună de steaua 
de la Betleem, o cinstim pe Sfânta Maică 
şi Fecioară, ne închinăm Cinstitului 
Lemn al Sfintei Cruci, vizităm Mormân-
tul Sfânt. Dar nu numai evenimentele 
petrecute cu două milenii în urmă şi pe 
care le reamintim în fiecare an contează, 
ci şi modalitatea în care noi reuşim să 

Duminica Sfintei cuvioaSe 
maria egipteanca

Duminica a 5-a Din Post
(a Sf. Cuv. Maria Egipteanca)

Sf. Mc. TerenTie, 
PoMPei, AfricAn, MAxiM 

și Dima Duminica  
de astăzi,  

a cincea din Postul Mare,  
este ultimul popas duhovnicesc de până la Pătimirile 

Domnului. Până acum, în slujbele lungi ale Bisericii  
am ascultat Canonul cel Mare, am cântat împreună 

„Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”, am cerut 
ajutorul lui Dumnezeu prin „Doamne al puterilor”  

și am mărturisit nădejdea noastră în cântarea „Cu noi este 
Dumnezeu”. Am străbătut împreună drumul unui post  

care ne-a avut în prim-plan pe noi. Cu finalul săptămânii 
viitoare – Sâmbăta învierii lui Lazăr și Duminica Floriilor – ne 

apropiem de Patimile și Învierea Mântuitorului. Accentul  
se deplasează de la noi la Hristos. Vremea pocăinței  

s-a încheiat, urmează o altă chemare a Bisericii: participarea 
noastră, împreună cu Hristos, la Sfintele Pătimiri.



Sfânta CuvioaSă Maria EgiptEanCa

În Duminica a cincea  
a Postului Mare, numită 

Duminica Sfintei Maria 
Egipteanca, Sfânta Biserică 

ne dă drept modele  
de viețuire duhovnicească 

doi sfinţi: pe Cuvioasa 
Maria Egipteanca  

(344-422) şi pe Cuviosul 
Zosima, duhovnicul ei. 

Despre viaţa acestor sfinţi 
ne-a scris Sfântul Sofronie, 

învăţatul patriarh  
al Ierusalimului, scriitor  

şi poet creştin care a trăit 
între anii 550-638.

în Alexandria ducând o viaţă desfrânată. 
Văzând un grup de oameni că se îmbarcă 
în corabie spre a se duce la Ierusalim, de 
ziua Crucii, m-am suit şi eu cu ei şi am 
plecat împreună. La Ierusalim, am mers 
cu lumea la biserica cea mare, dar în 
pragul bisericii o putere nevăzută m-a 
oprit să intru. M-am retras în tindă, m-am 
odihnit şi din nou am vrut să intru cu un 
alt grup. Din nou n-am putut să trec 
pragul. Nici a treia oară n-am putut să 
intru. Atunci mi-am dat seama că din 
cauza vieţii mele păcătoase nu pot să intru 
în biserică. M-am retras într-un colţ al 
tindei şi plângând m-am rugat lui 
Dumnezeu cu toată puterea să-mi ierte 
păcatele şi am făgăduit că dacă îmi va 
îngădui să intru în biserică şi să sărut 
Sfânta Cruce pe care S-a răstignit 
Mântuitorul, voi rupe cu viaţa mea pă-
cătoasă de până atunci şi prin pocăinţă 
aspră îmi voi spăla păcatele. M-am dus la 
uşă şi de astă dată puterea nevăzută care 
mă oprise de trei ori să intru până atunci, 
nu m-a împiedicat să trec pragul. Am 
intrat, m-am închinat şi am sărutat Sfânta 
Cruce.

La ieşire, cineva mi-a dăruit câţiva 
bani cu care am cumpărat 4 pâini şi am 
plecat îndată spre Iordan. M-am oprit la o 
biserică, mi-am mărturisit păcatele du-
hovnicului, după aceea am mâncat o 
bucată dintr-o pâine, iar cu restul m-am 
suit într-o barcă şi am trecut Iordanul de 
cealaltă parte, intrând în pustiul în care 
ne aflăm acum. De 47 de ani vieţuiesc în 
aceste părţi pustii, hrănindu-mă cu 
puţinele ierburi ce cresc pe aici. Hainele 
mi s-au rupt bucată cu bucată până n-a 
mai rămas petec pe mine.

Iată cine am fost şi cine sunt. 
Întorcându-te la mănăstire, te rog, părinte 
Zosima, nu spune nimănui cele ce şti 

Într-o mănăstire a Palestinei trăia un 
preot numit Zosima. Vieţuise în 
mănăstire 53 de ani şi ajunsese 

îmbunătăţit în fapte bune, devenind un 
exemplu pentru alţii. Dorind să se 
desăvârşească, se gândea în sine: „Ce ar 
trebui să mai fac pentru ca să mă 
desăvârşesc în cele sufleteşti? Vor fi 
undeva oameni ai lui Dumnezeu de la 
care să mai învăţ, cu care să mă întrec în 
sfinţenie?” Şi pe când se gândea el aşa, 
află că pe malul Iordanului este o 
mănăstire ai cărei călugări l-ar întrece 
prin faptul că, în Postul Mare, ei se duc 
în adâncul deşertului şi cele 7 săptămâni 
le petrec în rugăciuni continui, mâncând 
verdeţuri şi rădăcini de ierburi.

Preotul Zosima pleacă la această 
mănăstire şi la începutul Postului Mare 
merge şi el în pustiu ca ceilalţi călugări ai 
mănăstirii. Trece râul Iordan şi merge 
prin nisipul ars de soare zile în şir, 
neîntâlnind pe nimeni. În a 12-a zi, vede 
o fiinţă păşind peste dâmburile de nisip 
la oarecare distanţă de el. Să fie oare un 
om sau umbră? Părintele Zosima strigă 
speriat: „Eşti om sau Duh?”. I se răspunde: 
„Zosima, sunt femeie păcătoasă, arun-
că-mi o haină cu care să mă îmbrac 
pentru că de când sunt în pustie mi s-au 
rupt toate hainele, rămânând goală”.

Auzind că i se spune numele, fără să fi 
vorbit vreodată împreună, Zosima îi 
aruncă una din hainele sale şi, după ce 
umbra de om s-a acoperit, încep să stea 
de vorbă. Se roagă împreună unul pentru 
altul. Iar Zosima, pe când se ruga, o vede 
„înălţându-se de la pământ ca de un cot”. 
După rugăciune, bătrânul preot stăruie 
să-i spună cine este, ce caută aici şi de 
când duce viaţa aceasta? „Sunt egip-
teancă”, răspunde ea. „De la 12 ani am 
părăsit părinţii şi timp de 17 ani am trăit 

despre mine cât timp voi fi în viaţă şi la 
anul adu Sfânta Împărtăşanie, căci de 47 
de ani nu m-am mai împărtăşit. Ne vom 
întâlni în Joia cea Mare pe malul celălalt 
al Iordanului, în dreptul locuinţelor 
omeneşti.”

Trecând un an, Zosima a venit cu 
Sfânta Împărtăşanie la locul stabilit pe 
malul Iordanului. După puţin timp cea 
aşteptată a sosit. Mergea pe apa Iordanului 
ca pe pământ. Lucrul acesta l-a uimit pe 
Zosima aşa de mult încât a căzut cu faţa la 
pământ spre a o cinsti ca pe o sfântă. 
După împărtăşanie, Zosima a fost din nou 
rugat să vie să se întâlnească, anul viitor, 
dar nu aici, ci în locul unde se întâlniseră 
anul trecut, în adâncul pustiului. 

După un alt an, Zosima s-a dus la locul 
hotărât, dar nu a mai găsit-o în viaţă. 
Corpul ei zăcea neînsufleţit, iar alături 
era scris pe nisip: „Părinte Zosima, în-
groapă, te rog, corpul smeritei Maria în 
acest loc şi te roagă Domnului pentru 
mine! Am trecut la Domnul după îm-
părtăşire, la 1 aprilie”.

Îngropând-o cu evlavie, părintele Zo-
sima se întoarce la mânăstire şi spune 
fraţilor săi călugări tot ce ştia despre 
pustnica Maria Egipteanca. Şi aşa, din 
gură în gură, istoria vieţii ei a ajuns până 
la urechile patriarhului Sofronie, care a 
scris-o cum s-a păstrat până la el şi cum 
o avem şi noi astăzi. Din viaţa acestei 
sfinte se desprind mai multe învăţături, 
dar una dintre ele este dorinţa fierbinte a 
Mariei Egipteanca de a se împărtăşi. Mai 
sunt două săptămâni până la Paşti şi 
pentru noi este momentul să ne 
împărtăşim cu Sfintele Taine. Să nu 
amânăm Taina pocăinţei, adică 
spovedania noastră şi, mai ales în aceste 
vremuri, să ne întărim cu Sfânta Taină a 
Împărtăşaniei. ✤



Sfântul ierarh calinic De la cernica,  
urMaŞ al Sfântului CuvioS paiSiE dE la nEaMŢ

S fântul Calinic de la Cernica, pe 
numele de botez Constantin, se 
naşte la 7 octombrie 1787, în 

Bucureşti, din părinţi evlavioşi, Antonie 
şi Floarea. O familie profund cre-
dincioasă: fratele său cel mai mare, 
preot de mir în tinereţe, se călugăreşte 
cu numele de Acachie, iar mama, 
fericita Floarea, după ce şi-a crescut 
copiii, se retrage la Mănăstirea Pasărea, 
devenind schimonahia Filoteia.

Constantin, mezinul familiei, pri-
meşte de mic o educaţie religioasă 
aleasă, învăţând carte în Bucureşti, la 
şcolile care funcţionau în acea vreme 
pe lângă biserici. În anul 1807 intră în 
Mănăstirea Cernica, sub ascultarea cu-
viosului stareţ, arhimandritul Timotei. 
La 12 noiembrie 1808 este tuns în 
monahism cu numele de Calinic, iar la 
13 februarie 1813 este hirotonit iero-
monah.

Era un duhovnic atât de bun, încât 
veneau la spovedanie nu numai monahii, 
ci şi multă lume din afară şi chiar 
mitropolitul.

Duhovnicii Mănăstirii Cernica 
spuneau că Sfântul Calinic, încă din 
anii tinereţii, a primit darul neîncetatei 
rugăciuni a lui Iisus.

Ucenicul său, arhimandritul Anas-
tasie Baldovin, mărturisea că toată 
viaţa sa, cuviosul nu dormea întins pe 
pat, ci aţipea câteva ceasuri pe un scaun, 
îmbrăcat şi încins cu o curea lată de 
piele. Era ca o adevărată santinelă, gata 
oricând de luptă, veghind neîncetat asu-
pra nevăzuţilor vrăjmaşi care încercau 
să-l ispitească, fie prin trup, fie prin 
gânduri.

Acelaşi ucenic zicea că nimeni nu 
putea să ascundă ceva sau să spună vreo 
minciună înaintea Sfântului Calinic, 
pentru că era înainte văzător şi îndată 
descoperea adevărul şi cele ce urmau să 
se întâmple în viitor. Acelaşi ucenic 
preaiubit al Sfântului Calinic spunea că 
dascălul său era atât de blând şi smerit 
cu inima, încât oricine socotea că are în 
faţa sa un înger, iar nu om pământesc. 
De aceea toţi îl iubeau, îl cinsteau şi îl 
aveau ca pe un adevărat sfânt, atât 
călugării şi mirenii, cât şi episcopii şi 
dregătorii ţării.

În anul 1817 călătoreşte la Sfântul 
Munte. La 14 decembrie 1818 este ales 

stareţ al Cernicăi, pe care o conduce 32 
de ani. 

După 43 de ani de vieţuire în mă-
năstirea Cernica, este nevoit să o 
părăsească, căci la 14 septembrie 1850 
este ales episcop pentru Eparhia 
Râmnicului - Noului Severin, pe care o 
păstoreşte timp de 17 ani. 

Vom aminti în special activitatea sa 
tipografică, pentru că s-a îngrijit ca 
bisericile să aibă cărţile de cult, iar 
clerul să aibă la dispoziţie cărţile ne-
cesare pregătirii sale. Episcopul Calinic 
înfiinţează cu mijloace proprii „Tipo-
grafia Kallinik Râmnik”. Aceasta a 
început să lucreze în anul 1861, aici 
apărând: „Aghiazmatarul”, „Datoriile 
preoţilor”, „Manualul de pravilă bise-
ricească” şi „Tipicul bisericesc”, 
„Mineiele”, „Evanghelia”, „Octoihul”, 
„Liturghierul”, „Acatistierul” şi multe, 
multe altele. În 1867 luminatul episcop 
donează tipografia sa oraşului Râmnicu-
Vâlcea, cu tot inventarul ei şi cu toate 
cărţile pe care le avea în depozit, punând 
condiţia ca jumătate din venituri să fie 
alocate şcolilor din oraş şi studenţilor 
nevoiaşi, atât din învăţământul laic, cât 
şi din cel bisericesc, iar cealaltă jumătate 
să fie dată schitului Frăsinei, pentru 
înzestrarea sa. 

La 24 mai 1867, episcopul Calinic se 
retrage din scaun la mănăstirea de 
metanie Cernica, iar un an mai târziu, 
la 11 aprilie 1868, se mută la cereştile 
lăcaşuri. A fost primul sfânt român 
canonizat de Biserica Ortodoxă Ro-
mână, la 21 octombrie 1955, cu prăz-
nuire la 11 aprilie. 

A rămas cunoscut în Biserică drept 
stareţul ascet al mănăstirii Cernica, dar 
şi episcopul înţelept, milostiv şi neo-
bosit, devotat patriot, care şi-a iubit 
profund ţara şi neamul său. A trăit în 
vremuri de răscruce ale istoriei noastre, 
precum revoluţia lui Tudor Vladimirescu 
din 1821, revoluţia de la 1848 şi mai ales 
Unirea Principatelor, pentru care a 
militat neobosit. 

În viaţa Sfântului Calinic sunt unite 
în chip minunat toate trăsăturile cerute 
de Cuviosul Paisie sau de Stareţul 
Gheorghe de la Cernica: asceza, opera 
de binefacere, activitatea practică, 
caracteristici care îşi găsesc izvorul şi 
încununarea într-o viaţa mistică în 

Hristos, viaţă de rugăciune şi con-
templare. Astfel, paisianismul îşi reu-
şeşte menirea sa, căci tradiţia exprimată 
prin viaţa stareţului Vasile de la Poiana 
Mărului îmbinată cu spiritul renovator 
al Stareţului Paisie, se afirmă viu şi 
deplin în viaţa Sfântului Calinic de la 
Cernica, un „Serafim de Sarov 
român”.

Un fragment dintr-o Pastorală a sa, 
tipărită în 1863, ne vorbeşte mai bine 
despre dragostea sa de credincioşi şi de 
ţară şi ne vorbeşte parcă peste veacuri 
de vremurile în care trăim în 2022: 
„Datori suntem dar, să nu cruţăm nici 
un interes particular pentru binele 
obştesc care este şi al fiecăruia în parte. 
Când fraţii noştri cei de o credinţă şi de 
sânge... ne cer ajutor, când patria, care 
se compune din fraţii noştri, ne cere 
jertfa noastră, datori suntem a o da. 
Dumnezeu a poruncit: nimeni n-are 
mai mare dragoste alta, decât a-şi pune 
sufletul său pentru prietenii săi; neamul 
şi patria, se înţelege, a zis Însuşi 
Mântuitorul Hristos. Duhovniceştilor 
fii şi fraţi preoţi! A învăţa pe oameni să 
se iubească între dânşii, să-şi iubească 
patria, să jertfească orice interes pentru 
fericirea ei viitoare, care este pentru voi 
şi copiii voştri, este datoria noastră, sau 
mai bine să zic a voastră. A voastră zic, 
pentru că trăiţi în popor, voi sunteţi 
sufletul societăţii, voi primiţi pe om din 
pântecele maicii sale şi călătoriţi 
împreună pe calea aceştii vieţi spinoase 
până îi duceţi în sânul pământului, care 
este maica noastră tuturor.” ✤

Printre cei mai mari reprezentanţi a paisianismului secolului al XIX-lea se numără: 
Sfântul Gheorghe de la Cernica, Sfântul Calinic de la Cernica, Mitropolitul Veniamin 

Costachi şi Mitropolitul Grigorie Dascălul. Ei s-au manifestat ca spiritualităţi integrale, 
implicându-se atât într-o activitate cărturărească cât şi în viaţa duhovnicească,  

iar în chinovii înnoind rânduielile monahale şi reînviind spiritul isihast.



Sfântul ierarh pahomie De la gleDin, 
epiScopul romanului

prograMul biSEriCii ŞErban vodă În pErioada 10 - 17 apriliE 2022
ZIUA	 ORA	 SLUJBE/activităţi
Duminică 10.04 0800-1200 Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca)
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Luni 11.04 0800-1200 †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 13.04 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 15.04 0730-0930 Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
 De la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea; Dezlegarea Sărindarelor
Duminică 17.04 0800-1200 Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) – (†) Intrarea Domnului în 
  Ierusalim - Utrenia, Sfânta Liturghie

în primul rând să înzestreze ctitoria sa de 
la Pocrov, dar şi alte biserici, cu toate 
cărţile necesare cultului, într-o vreme în 
care raritatea şi scumpetea lor le făceau 
bunuri de nepreţuit. A adunat în ostenelile 
sale o bogată bibliotecă, pe care a dăruit-o 
mănăstirii Neamţ şi schitului Pocrov. 

Biserica „Acoperământul Maicii Dom-
nului“ a Schitului Pocrov a fost ridicată de 
Sf. Pahomie. 

Activitatea cărturărească şi duhov-
nicească a lui Pahomie a trecut dincolo de 
episcopia Romanului, a schitului Pocrov 
şi a mănăstirii Neamţ, punându-şi am-
prenta asupra mediului monahal şi cultural 
din Moldova, într-un secol în care relaţiile 
dintre mănăstirile româneşti erau foarte 
strânse, circulaţia călugărilor de la o 
mănăstire la alta fiind destul de intensă. 
Canonizarea Sfântului Pahomie a fost 
aprobată de Sfântul Sinod al BOR în 
şedinţa din 14-15 noiembrie 2006, când a 
fost stabilită ca dată de sărbătorire a lui 
ziua de 14 aprilie. ✤
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Pomelnicul schitului Pocrov arată că 
„încă din tinereţile lui, era iubitor 
de Hristos, doritor de viaţă pust-

nicească, având o fierbinte dragoste către 
Dumnezeu. Drept aceea, ascultând de 
porunca cea sfântă a Mântuitorului, cel ce 
voieşte să vină după Mine să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea sa şi să urmeze Mie, a 
lăsat casă, părinţi, fraţi, rude şi prieteni, şi 
L-a urmat pe Hristos în viaţa smerită 
călugărească, intrând ca frate la Mănăstirea 
Neamţ”. A fost hirotonit preot şi ales mare 
eclesiarh, iar în anul 1702 obştea mănăstirii 
Neamţ l-a ales drept îndrumător.

Ca stareţ, arhimandritul Pahomie a 
creat un curent de reînnoire duhovnicească 
în obştea Mănăstirii Neamţ. A adunat pe 
toţi călugării risipiţi pe la metocuri şi prin 
păduri din cauza deselor războaie şi a 
pustiirii mănăstirilor, formând o obşte de 
peste 300 de călugări. A rânduit duhovnici 
buni, spovedania săptămânală şi slujbele 
după rânduială. A ales călugări luminaţi 
să traducă din operele Sfinţilor Părinţi 
pentru hrana duhovnicească a soborului şi 
a încurajat foarte mult viaţa isihastă în 
jurul Mănăstirii Neamţ, căci în acele 
timpuri de nelinişte se nevoiau mai mulţi 
călugări în sihăstrii şi prin păduri, decât 
prin mănăstiri.

Între anii 1704-1706 a fost într-un 
pelerinaj la Lavra Pecerska, întâlnindu-l 
atunci pe Sf. Dimitrie Mitropolitul Ros-
tovului. Întors în Moldova şi retras în loc 
de linişte în apropierea mănăstirii Neamţ 
după ce a refuzat să-şi reia egumenia, la 
18 decembrie 1706 este ales episcop al 
Romanului. Hirotonit arhiereu în 18 
ianuarie 1707, a păstorit până la 10 aprilie 
1714, când se retrage din scaun. În 1717 
pleacă din nou la Kiev, petrecând în 

rugăciune şi osteneli cărturăreşti până la 
sfârşitul vieţii. A murit la Lavra Pecerska 
în anul 1724.

Format la mănăstirea Neamţ, familiar 
cu mediul cultural-duhovnicesc din Rusia, 
bun cunoscător al realităţilor din ţările 
române, episcopul Pahomie al Romanului 
a fost un mare iubitor de carte, în folosul 
obştesc. A legat cu blesteme grele pe toţi 
aceia care vor îndrăzni să înstrăineze 
cărţile pe care le dăruise mănăstirii Neamţ 
şi schitului Pocrov, ctitoria sa. A fost 
preocupat să formeze ucenici care să-i 
continue activitatea şi a influenţat prin 
concepţia şi lucrarea sa şi alte centre de 
cultură din Moldova. Activitatea lui Pa-
homie a fost cunoscută şi în Transilvania, 
mai ales în ţinutul natal. 

Sfântului Pahomie i-a plăcut să scrie şi 
să citească şi a căutat să cultive această 
dragoste şi în sufletul ucenicilor săi. 
Mărturie despre aceasta dau cărţile pri-
mite sau cumpărate de el, faţă de care a 
arătat o grijă deosebită. A fost preocupat 

Pe 14 aprilie îl prăznuim pe acest mare sfânt, din păcate puţin cunoscut  
şi preţuit de noi. Episcopul Pahomie (Pencu), fiul preotului Eftimie şi al prezbiterei  
Ana din satul Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a născut pe la anul 1674, la botez 

punându-i-se numele de Petru. În anul 1697 a primit tunderea monahală  
în obştea Mănăstirii Neamţ, iar între anii 1702-1704 a fost stareţ al Marii Lavre.

Când	gândurile	noastre	se	liniştesc

Când aproapele ni se plânge din 
pricina neputinţelor sale, luăm 
parte la ele – dar dacă nu ştim 

să ne liniştim (iar aceasta înseamnă să-i 
încredinţăm Domnului neputinţele şi 
slăbiciunile noastre şi ale aproapelui 
nostru), atunci preluăm această mare 
povară şi sistemul nostru nervos nu mai 
poate răbda, nu ne mai putem suporta 
nici pe noi, nici pe semenii noştri. 
Atunci, în chip firesc, şi în societate, şi 
la locul de muncă, şi în familie – 
pretutindeni – viaţa devine chinuitoare. 
Nervii sunt încordaţi peste măsură, iar 
noi nu suntem deprinşi să ne liniştim 
(sufleteşte).

Aceasta înseamnă că trebuie să ne 
odihnim cugetul. Când gândurile noastre 

se liniştesc, şi trupul se odihneşte.
Trebuie să ne predăm Domnului, să-I 

încredinţăm toate ale noastre, căci El 
este prezent pretutindeni. Domnul vrea 
de la noi să fim liniştiţi şi în pace, fără 
vreun gând. Aşadar, inima să fie în 
liniştire. Sfinţii Părinţi spun: „Să ne 
adunăm mintea în inimă”. Şi acolo 
mintea să se odihnească, dar fără 
gânduri, fără imagini; atunci să îi dăm, 
spun Părinţii, lucrare – căci mintea se 
află neîncetat în mişcare şi caută lucrare 
– să îi dăm atunci rugăciunea Numelui 
Mântuitorului, a Numelui lui Iisus. Să 
îi dăm minţii să-L cheme pe Domnul în 
ajutor, căci El este aici, şi să fie neîncetat 
în părtăşie cu Dânsul. ✤

Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa


