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nevoie de el? Deşi poate fizic este aproape 
de tine, în fapt este total absent şi 
indiferent. Şi astfel, în mod inevitabil, 
apare însingurarea (singurătatea), această 
mare boală a vremurilor noastre. Deşi 
trăim aproape ca într-un furnicar, unii 
lângă alţii, suntem din ce în ce mai străini, 
singuri şi neajutoraţi.

Dar şi în asemenea situaţii există 
speranţă: „Nu ai om, ai pe Dumnezeu!”, 
exclama într-o predică vrednicul de 
pomenire Mitropolitul Antonie Plă-
mădeală al Ardealului. Altfel spus, când 
omul nu vrea sau nu poate să te ajute, nu 
deznădăjdui, ci cere-I ajutorul lui 
Dumnezeu şi El te va ajuta, te va vindeca, 
aşa cum l-a vindecat şi pe slăbănogul din 
Evanghelie, căruia Iisus i-a zis: „Scoală-
te, ia-ţi patul tău şi umblă! Şi îndată omul 
s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla” 
(Ioan 5, 8).

Vedem că Hristos nu-l ajută pe slăbănog 
să intre în apa vindecătoare, ci îl eliberează 
pur şi simplu de suferinţă, făcând infinit 
mai mult decât sperase el, cel năpăstuit de 
soartă. Hristos nu face doar ce ar fi trebuit 
să facă omul, un gest minimal de bunătate, 
El face lucrarea lui Dumnezeu. În micul 

Astăzi, în Duminica a 4-a după 
Paşti, prin intermediul pericopei 
evanghelice citite la Sfânta 

Liturghie, am fost la Ierusalim, scăl-
dătoarea Vitezda (Betezda – Casa în-
durării) lângă Poarta Oilor, acolo unde, 
conform tradiţiei  iudaice, venea un înger 
din când în când, tulbura apa şi care intra 
întâi după tulburarea apei se făcea sănătos 
ori de ce boală era cuprins. Vizita 
Mântuitorului Hristos în acest loc nu este 
una întâmplătoare, ci are un scop bine 
determinat. În mulţimea de bolnavi de 
acolo era şi un om apăsat de o grea şi 
lungă suferinţă trupească, paralizie de 38 
de ani, spre care Iisus îşi îndreaptă atenţia, 
adresându-i întrebarea: „Vrei să te faci 
sănătos?” (Ioan 5, 6). Răspunsul slă-
bănogului este unul sfâşietor de dureros: 
„Doamne, nu am om. Nu am pe nimeni 
care să mă ajute!” (Ioan 5, 7). Tocmai 
acolo unde era mulţime de lume, dar o 
lume egocentrică, toţi fiind preocupaţi de 
propriile interese. O lume cu o mulţime 
de indivizi dar fără oameni receptivi la 
suferinţa aproapelui. Această exclamaţie 
devine, din nefericire, tot mai uzuală şi în 
zilele noastre. Unde este omul când ai 

Vindecarea slăbănogului  
de la Vitezda

Duminica a 4-a După paști
(Vindecarea  

slăbănogului de la Vitezda)
Sf. Cuv. Pahomie Cel mare 
† Sf. ier. iaCob Putneanul, 

mitroPolitul moldovei

În această perioadă post  
pascală avem mai multe  

pericope evanghelice,  
pe care le citim la slujbele  

Bisericii și care dau  
foarte multă speranță.  
Speranța că Dumnezeu  
ne ajută și ne vindecă.  

Potrivit Evangheliei Duminicii a 2-a după Paști,  
Hristos vindecă pe ucenicul Său, Toma, de îndoială (Ioan 20, 19-31),  
în Evanghelia Duminicii a 3-a după Paști ni se arată că Mântuitorul 

vindecă femeile mironosițe de teamă și întristare (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8), 
iar Evanghelia din duminica aceasta ne spune că Domnul Iisus  

a vindecat pe un om de paralizie (Ioan 5, 1-15). Apoi, așa cum  
vom vedea, în pericopele evanghelice din următoarele două duminici, 

Hristos-Domnul vindecă pe o femeie samarineancă de nestatornicia  
ei în iubire (Ioan 4, 5-42) și pe un om orb din naștere (Ioan 9, 1-38).  

Deci, există speranță că harul lui Hristos cel tămăduitor aduce vindecare 
tuturor celor care voiesc să se tămăduiască.

univers trist şi dominat de neputinţă al 
slăbănogului pătrunde Hristos-Dum-
nezeu, Care-i dă speranţă şi îl vindecă. 
Iată cum, şi aici, la Vitezda, la Casa 
îndurării, în plan evanghelic, este prevestit 
actul cu valoare cosmică al Învierii.

Aşadar, din Sfânta Evanghelie de 
astăzi, mai presus de toate ar trebui să 
învăţăm să nu ne pierdem speranţa, ci, ca 
paraliticul de la Vitezda, să avem răbdare 
şi nădejde, pentru că Îl avem pe Dumnezeu 
cu noi, Care ne ajută şi ne vindecă. 
Niciodată omul credincios nu-i singur. 
Chiar dacă toţi îl părăsesc, Dumnezeu 
nu-l părăseşte. Oricare dintre noi dacă şi-
ar pierde averea, n-ar pierde mare lucru, 
dacă şi-ar pierde sănătatea, ar pierde ceva, 
dar dacă şi-ar pierde credinţa, iubirea, 
răbdarea şi speranţa, ar pierde totul. 

Să ne rugăm Domnului nostru Iisus 
Hristos, Doctorul sufletelor şi trupurilor, 
să ne întărească în credinţă şi să ne ajute 
să transformăm suferinţa noastră, oricare 
ar fi aceea, în speranţă de vindecare, spre 
slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră 
mântuire. 

Amin. ✤
Diacon Laurenţiu Marcu



sfântul ierarh iacob Putneanul, 
MitroPolitul MoldoVei

Sfântul Iacob Putneanul  
este un dar neprețuit,  

pe care Dumnezeu l-a făcut poporului 
român și Bisericii.  

Viața și faptele sale sfinte nu au rămas 
ascunse sub obroc, ci sunt o pildă  

de slujire a lui Dumnezeu, din toată 
inima și din toată puterea, prin toate 

darurile cu care marele ierarh  
a fost înzestrat. Sfântul Ierarh Iacob, 
Episcop al Rădăuților și Mitropolit al 
Moldovei a trăit în secolul al 18-lea. 
Biserica Ortodoxă Română l-a trecut  

în rândul sfinților în anul 2016. 

financiare pe care le avea, reorganizarea 
tipografiei, purtarea de grijă pentru mă-
năstiri şi bisericile din eparhie.

Pe călugări şi preoţi îi sfătuia să nu-şi 
precupeţească eforturile în a se instrui şi 
a-i călăuzi pe credincioşi pe calea cea 
dreaptă. Părinţilor le cerea să nu-i lipsească 
pe copii de binefacerile ştiinţei de carte. 
Întregului popor îi adresează învăţături 
menite a-i întări credinţa şi a-l feri de 
rătăcirile eresurilor şi ale rămăşiţelor 
cultelor păgâne. Iacob Putneanul a avut şi 
preocupări menite să apere Ortodoxia: ia 
poziţie împotriva împărtăşaniei cu azimă 
şi susţine neclintit slujirea cu pâine, apără 
cultul icoanei, cinstirea sfinţilor şi 
independenţa locaşurilor de cult.

Tot prin grija Sfântului Iacob, la Iaşi a 
apărut primul spital public, în 1757, pe lângă 
care a fost înfiinţată Mănăstirea „Sfântul 
Spiridon”, care urma să se îngrijească de 
buna funcţionare a spitalului. Astfel a 
continuat tradiţia de îngrijire a bolnavilor 
de către creştini, dar mai ales de către 
monahi, lucru început încă din vremea 
Sfântului Vasile cel Mare, în Capadocia.

În cei zece ani cât a fost mitropolit la 
Iaşi, 1750–1760, a desfăşurat o intensă 
activitate pastorală şi socială, a promovat 
cultura şi tiparul românesc şi a vegheat la 
traducerea de cărţi folositoare de suflet.

În slujirea de cel dintâi ierarh al ţării, 
Sfântul Iacob a împlinit, cu toată fiinţa sa, 
cuvântul Mântuitorului Hristos: „care 
între voi va vrea să fie mare, să fie slu-
jitorul vostru” (Matei 20, 26). A lucrat cu 
multă râvnă la creşterea duhovnicească a 
poporului şi, când a fost nevoie, s-a jertfit, 
fără cruţare de sine, pentru apărarea 
turmei încredinţate lui de Dumnezeu.

Una dintre cele mai mari binefaceri pe 
care le-a făcut păstoriţilor săi a fost faptul 
că a reuşit să determine pe domnii ţării să 
elimine câteva impozite care sărăceau 

Sfântul Iacob s-a născut la 20 
ianuarie 1719, într-o familie de 
ţărani credincioşi cu mulţi copii. 

Aproape toţi membrii familiei sale vor 
intra în cinul monahal: părinţii s-au 
călugărit şi au purtat numele Adrian şi 
Mariana, fratele a devenit monahul Ioil, o 
soră a fost monahia Pelaghia, iar o altă 
soră, Maria, se va căsători, soţul ei 
devenind mai târziu ieromonahul Misail 
de la Schitul Doljeşti.

La vârsta de 12 ani a intrat în Mănăstirea 
Putna, unde a deprins cu repeziciune 
rânduiala, a învăţat carte şi a fost tuns 
monah, iar apoi hirotonit în treapta 
preoţiei de către Mitropolitul Moldovei, 
Antonie. Este ales stareţ la Putna la 25 de 
ani. La nici un an după această alegere, 
Iacob a fost numit episcop la Rădăuţi.

În doar cinci ani petrecuţi pe scaunul 
episcopal la Rădăuţi, Iacob Putneanul se 
va remarca atât prin activitatea ad-
ministrativă, cât şi prin cea culturală. Se 
îngrijeşte de tipărirea Liturghiei Sfântului 
Ioan Gură de Aur, continuând activitatea 
înaintaşului său, Episcopul Varlaam 
(1735-1745). Aceasta a fost şi prima li-
turghie românească tipărită în Moldova. 
Dă curs exigenţelor noului Aşezământ 
domnesc din 1747 pentru întemeierea de 
şcoli pe lângă scaunele episcopale şi 
organizează, în acelaşi an, şcoala în 
limbile slavonă, greacă şi română la sediul 
episcopal.

Pe 13 noiembrie 1750, Sfântul Iacob 
este ales mitropolit al Moldovei. Episcopul 
Iacob era cunoscut pentru deschiderea 
culturală, promovarea ideilor înnoitoare, 
şcolarizarea clerului şi a poporului. În 
fruntea Mitropoliei de la Iaşi, Iacob 
Putneanul a dus aceeaşi activitate ad-
ministrativă statornică. Printre sarcinile 
pe care şi le-a asumat se numără scoaterea 
Mitropoliei de sub jugul greu al datoriilor 

întreaga ţară, dar mai ales pe oamenii 
simpli. 

În anul 1760, din cauza opoziţiei ferme 
faţă de impozitul foarte greu al văcăritului, 
Iacob părăseşte scaunul mitropolitan. Cu 
liniştea celui care se jertfeşte pentru bi-
nele aproapelui, el se adresează dem-
nitarilor ţării la plecarea din Iaşi astfel: 
„Iată m-am lepădat şi de mitropolie, şi de 
cinste, şi de toate ale acestei lumi, numai 
focul jurământului să nu-mi iau în cap şi 
în suflet, şi socotiţi că suntem musafiri 
acestei lumi, şi în ceea lume avem a trăi şi 
a răspunde de toate faptele noastre şi fiţi 
sănătoşi”.

Se întoarce la mănăstirea sa de metanie, 
Putna. A purtat de grijă mănăstirii, aceasta 
având parte de a doua epocă de înflorire 
după cea a ctitoririi. Fiind un iubitor şi 
lucrător al rugăciunii celei curate, se va 
îngriji şi de Schitul Sihăstria Putnei, locul 
de nevoinţă a colaboratorilor săi apropiaţi, 
cuvioşii Arsenie, Sila, Paisie, Natan, 
acesta fiind duhovnicul şi fostul eclesiarh 
al mănăstirii şi copist al multor cărţi la 
cererea Mitropolitului Iacob. O altă 
sihăstrie a mănăstirii a luat fiinţă atunci, 
la Ursoaia, mai retrasă decât schitul 
Sihăstria Putnei.

Simţind că în curând va trece la cele 
veşnice, Mitropolitul Iacob primeşte 
marea schimă din mâna cuviosului Na-
tan, la Sihăstria Putnei, fiind numit 
Eftimie. După 5 zile, în 15 mai 1778, 
sufletul său se întâlneşte cu Mirele cel 
dorit, Hristos Domnul, pe Care L-a slujit 
o întreagă viaţă cu râvnă, dragoste şi frică 
sfântă.

A fost înmormântat în pridvorul Mă-
năstirii Putna, în mormântul pe care şi l-a 
pregătit, alături de osemintele părinţilor 
săi după trup şi alături de strămoşii săi 
după duh, vieţuitorii de peste veacuri ai 
mănăstirii. ✤



sfinţii Mari ÎMPăraţi Şi ÎntocMai cu aPostolii, 
constantin Şi MaMa sa, elena

Înaintea lui Constantin cel Mare, 
Galeriu, grav bolnav, a dat la 30 
aprilie 311, la Sardica, un edict de 

toleranţă pentru creştini, în acord cu 
Constantin şi Liciniu, care cuprindea 
permisiunea existenţei creştinilor: „să 
existe din nou creştini şi să ţină adunările 
lor”. Galeriu a murit la 5 mai 311, iar 
edictul său s-a aplicat doar parţial.

Împăratul Constantin, odată declarat 
pentru creştinism, a progresat continuu pe 
această cale, începând cu lupta dintre el şi 
Maxenţiu de la Pons Milvius (Podul 
Vulturului), lângă Roma, din 28 octombrie 
312, până la botezul lui din mai 337. 
Istoricii creştini Eusebiu şi Lactanţiu ne 
spun că, în ajunul luptei cu Maxenţiu, 
Constantin a văzut pe cer ziua, în amiaza 
mare, o Cruce luminoasă deasupra soarelui 
cu inscripţia „in hoc signo vinces”, adică 
„prin acest semn vei învinge”. Noaptea, în 
timpul somnului, i s-a arătat Iisus Hristos 
cu semnul crucii, pe care-l văzuse ziua pe 
cer, cerându-i să-l pună pe steagurile 
soldaţilor, spre a-i servi drept semn 
protector în lupte. Acesta este monograma 
lui Hristos, HP, pe care a pus-o pe un steag 
numit labarum.

Politica religioasă  
a Împăratului Constantin

Prin păstrarea titlului păgân de „pontifex 
maximus“, Constantin îşi rezervă dreptul 
şi posibilitatea supravegherii şi ţinerii în 
frâu a păgânismului, în interesul creş-
tinismului însuşi.

Împăratul Constantin îi scuteşte pe 
clericii creştini de tribunalele civile, iar 
Biserica este scutită de dări, înapoindu-i-
se tot ceea ce îi fusese confiscat şi i se dă 
dreptul de a primi legate şi donaţii. 
Acordă ajutor episcopilor, sprijinindu-i în 
construirea lăcaşurilor de cult şi în 
întreţinerea clerului. Abrogă dispoziţiile 
şi legile contrare creştinismului. Res-
tricţionează luptele de gladiatori şi tri-
miterea condamnaţilor la mine. Tot el 
aprobă dispoziţii ce duc la îngreunarea 
divorţurilor, pedepsirea adulterului şi a 
siluirii, a violului. De asemenea, interzice 
aruncarea copiilor şi vinderea lor şi acordă 
ajutoare părinţilor săraci. Sub domnia sa 
se iau măsuri de protejare şi ajutorare a 
săracilor, orfanilor, văduvelor şi bol-
navilor. 

Prin legea dată în anul 321, Constantin 
a generalizat repausul duminical în tot 

Imperiul Roman. Din anul 317, în Imperiul 
Roman monedele au fost inscripţionate cu 
monograma creştină. 

O mare realizare a împăratului 
Constantin este zidirea la Bizanţ a unei 
cetăţi, înfrumuseţată cu multe podoabe şi 
numită Constantinopol, unde mută scaunul 
împărătesc şi pune astfel temelia Imperiului 
Roman de Răsărit. Acesta a durat până la 
29 mai 1453, când Constantinopolul a fost 
cucerit de turcii lui Mahomed al II-lea 
Cuceritorul (1451-1481).

Sinodul I Ecumenic
Convocarea Sinodului I Ecumenic de la 

Niceea din anul 325 constituie unul dintre 
meritele deosebite ale lui Constantin cel 
Mare, la acest sinod episcopii imperiului 
definind împreună adevărurile de credinţă 
ce asigurau unitatea creştinismului şi 
eradicarea ereziei lui Arie. 

Împăratul îi respecta pe episcopi, 
considerându-se el însuşi „episcopul din 
afară”: „Dumnezeu v-a chemat să fiţi 
episcopi pentru tot ceea ce ţine de 
treburile dinlăuntru ale Bisericii. Iar 
pentru cele din afară, m-a rânduit pe 
mine episcop”. Prin aceasta, voia să-şi 
exprime convingerea că populaţiile încă 
necreştine îi fuseseră încredinţate din 
punct de vedere religios, având misiunea 
de a le face cunoscută Evanghelia lui 
Hristos. Astfel înţelegem condiţiile 
tratatului de pace semnat, în anul 332, 
între bizantini şi goţi, când goţii, care 
fuseseră învinşi, au devenit aliaţi ai im-
periului. În acest sens poate fi înţeles 
„episcopatul” lui Constantin. Împăratul 
Constantin s-a îngrijit şi de creştinii aflaţi 
în Persia. 

După el, misiunea providenţială a im-
periului a fost, în mod firesc, natural, 
aceea de a stăpâni toate naţiunile, pentru a 
aduce, în mijlocul lor, lumina Evangheliei 
şi de a instaura, încă din această lume, 
Împărăţia lui Hristos. Astfel, lui Constan-
tin şi mamei sale, Elena, li s-a acordat 
titlul de „întocmai cu Apostolii”. 

Încreştinarea Împăratului 
Constantin cel Mare

Îmbolnăvindu-se grav, Constantin a 
fost botezat în vila sa de la Ancyrona, la 
marginea Nicomidiei, de episcopul 
Eusebiu de Nicomidia şi de alţi clerici, cu 
câteva zile înainte de Rusalii, în luna mai 
337. A murit curând după aceea, la 22 mai 
337, în Duminica Rusaliilor, şi a fost 

îngropat cu mare fast în biserica Sf. 
Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.

Pentru meritele sale deosebite şi mai 
ales pentru marile servicii aduse creş-
tinismului, după o lungă perioadă de 
persecuţii, Biserica l-a cinstit în chip 
deosebit, trecându-l în rândul Sfinţilor. 

Politica lui religioasă, în general, a fost 
urmată de fiii şi succesorii lui, cu excepţia 
împăratului Iulian Apostatul (361-363), 
nepotul său, care a reintrodus pentru scurt 
timp păgânismul în situaţia de religie 
favorizată în Imperiul roman, persecutând 
creştinismul. Sub împăratul Teodosie cel 
Mare (379-395), creştinismul a ajuns din 
religie tolerată, religie de stat, iar 
Ortodoxia devine confesiunea oficială a 
Imperiului.

Sf. Elena, mama Sf. Constantin
Sf. Împărăteasă Elena a fost cea care a 

avut poate cea mai mare influenţă asupra 
Sf. Constantin cel Mare. Exemplul vieţii 
sale petrecute în curăţie - odată despărţită 
de generalul Constanţiu Clorus, tatăl Sf. 
Constantin, alege să nu se mai căsătorească 
niciodată - a fost încununat la apusul 
existenţei pământeşti de un pelerinaj plin 
de binefaceri pentru creştinii din Ţara 
Sfântă, în cursul căruia a dispus edificarea 
unor biserici importante, precum cea a Sf. 
Mormânt, cea din Betleem (locul Naşterii 
Domnului) şi cea de pe Muntele Măslinilor, 
de unde Mântuitorul se înălţase la ceruri 
din mijlocul ucenicilor. Acolo unde maica 
sa binevoise să ridice lăcaşuri de cult 
pentru a preamări puterea şi iubirea lui 
Dumnezeu, Constantin cel Mare trimitea 
şi el odoare de mare preţ, însoţite de o 
serie de danii bogate pentru întreţinerea 
cuvenită lăcaşurilor în cauză. ✤

Împăratul Constantin cel Mare este una dintre personalităţile de seamă  
din istoria universală. Convertirea lui la creştinism a însemnat o mare cotitură  
în istoria Bisericii. Prin publicarea edictului de toleranţă religioasă de la Milan,  

din ianuarie 313, Constantin asigură Bisericii deplină libertate în tot Imperiul Roman. 
Până la el, Biserica îndurase grele persecuţii din partea împăraţilor romani.



sfinţii cuVioŞi sila, Paisie Şi natan 
de la sihăstria Putnei

PrograMul bisericii Şerban Vodă În Perioada 15 - 22 Mai 2022
ZIUA	 ORA	 SLUJBE/activităţi
Duminică 15.05 0800-1200 Duminica a 4-a după Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 18.05 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 20.05 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Slujbă de priveghere
Sâmbătă 21.05 0800-1130 †) Sf. Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena 
  Utrenia, Sfânta Liturghie; Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 22.05 0800-1200 Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) - Utrenia, Sf. Liturghie

că-şi dorea mai multă rugăciune şi linişte, 
se retrage la Sihăstria Putnei. Primeşte aici 
schima cea mare cu numele de Natan. 
Cuviosul Natan a fost un duhovnic foarte 
iscusit, fiindu-i părinte duhovnicesc şi 
marelui mitropolit Iacob Putneanul. 
Totodată, vieţuitorii din sihăstrie împreună-
nevoitori cu el, dar şi credincioşii închinători 
îl cinsteau ca pe un adevărat părinte şi 
păstrător al bunelor rânduieli ortodoxe. El 
se îndeletnicea şi cu caligrafierea de 
manuscrise şi cu alcătuirea pomelnicelor 
ctitoriceşti.

În anul 1781 a fost rânduit stareţ de către 
Cuviosul Sila, care se pregătea pentru tre-
cerea la cele veşnice. Deşi înaintat în vârstă, 
ieroschimonahul Natan a continuat cu 
multă râvnă şi jertfelnicie lucrarea du-
hovnicească a înaintaşului său, călăuzind 
obştea încredinţată lui spre păstorire timp 
de trei ani şi jumătate, deşi lipsurile şi 
greutăţile erau tot mai mari din pricina 
ocupaţiei habsburgice. La capătul unei vieţi 
închinate lui Dumnezeu, în neagonisire şi 
curăţie, după ce a purtat cu multă răbdare şi 
necontenită rugăciune povara grea a bolilor, 
Cuviosul ieroschimonah Natan s-a mutat la 
Domnul a doua zi după sărbătoarea Naşterii 
Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 
1784. ✤
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La puţin timp după aceasta, pe 24 
aprilie 1990, când s-a început 
refacerea Schitului, în pronaosul 

vechii biserici s-au descoperit mormintele 
celor trei Cuvioşi: Sila, Paisie şi Natan, în 
care se aflau osemintele lor, galbene ca 
ceara şi răspândind bună-mireasmă. În anii 
ce au urmat numeroase vindecări minunate 
s-au săvârşit la racla cu moaştele Cuvioşilor. 
De aceea, cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la resfinţirea vechii biserici de la 
Sihăstria Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa din 
6-7 iunie 2016, trecerea în rândul Sfinţilor a 
Cuvioşilor Sila, Paisie şi Natan de la 
Sihăstria Putnei, cu zi de prăznuire la 16 
mai.

Sfântul Cuvios Sila
S-a născut în anul 1697 în ţinutul 

Botoşanilor, din părinţi ortodocşi, Ion şi 
Ioana. A intrat ca frate începător la Schitul 
Orăşeni (com. Cristeşti, jud. Botoşani), la o 
vârstă fragedă. La 17 ani intră în obştea de 
la Sihăstria Putnei, fiind primit şi călugărit 
mai apoi de stareţul Teodosie. Sub următorul 
părinte duhovnicesc al schitului, stareţul 
Dosoftei, Sila este hirotonit diacon şi preot, 
iar la scurt timp este tuns în schima mare. 

Ucenic şi ajutor al stareţului Dosoftei, 
ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de 
peste 30 de ani de toate cele necesare obştii, 
ostenindu-se, în acelaşi timp, la slujbele 
bisericii şi la împlinirea pravilei de chilie. 
În toamna anului 1753, după trecerea la 
Domnul a stareţului Dosoftei, Cuviosul 
Sila a fost numit stareţ de către mitropolitul 
Moldovei, Sfântul Iacob Putneanul. A 
înnoit viaţa duhovnicească a Sihăstriei 
Putnei, iar cu binecuvântarea mitropolitului 
Iacob a zidit o biserică nouă de piatră, cu 
hramul Buna Vestire, pe care a împodobit-o 
cu toate cele trebuitoare, precum şi o nouă 
trapeză şi chilii.

Vestit duhovnic şi povăţuitor de suflete, 
Cuviosul Sila a fost preţuit atât de 
credincioşii simpli, cât şi de domnitorii 
Moldovei Constantin Cehan Racoviţă şi 
Grigore Callimachi, precum şi de înalţi 
dregători, egumeni şi arhierei, pe toţi 
povăţuindu-i cu înţelepciune pe calea 
mântuirii. Sub stăreţia sa, monahii din 
Schit se ocupau cu caligrafierea manu-
scriselor ce cuprindeau sfinte slujbe şi 

scrieri ale Sfinţilor Părinţi. Cel mai cunoscut 
ucenic al său a fost episcopul Rădăuţilor, 
Dosoftei Herescu.

Ultimii ani de viaţă Cuviosul Sila şi i-a 
petrecut în multe lipsuri şi încercări, ca 
urmare a răpirii Bucovinei de către Imperiul 
Habsburgic, în anul 1774, şi a îngrădirilor 
puse de noua stăpânire. Schitul nu avea cele 
necesare hranei monahilor şi era nevoit să 
se împrumute de bani şi alimente. Cu-
noscându-şi apropiatul sfârşit pământesc, 
Sfântul Sila a pus povăţuitor Sihăstriei 
Putnei pe Cuviosul Natan, apoi şi-a cerut 
iertare de la toţi. La 23 aprilie 1783, după ce 
se nevoise aproape 70 de ani la Sihăstria 
Putnei, Cuviosul ieroschimonah Sila şi-a 
dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, 
pe Care L-a iubit şi slujit întreaga sa viaţă.

Sfântul Cuvios Paisie
S-a născut în anul 1701 şi a intrat şi el de 

tânăr în viaţa monahală. Cunoscându-se 
vrednicia sa a fost hirotonit diacon, preot şi 
a ajuns apoi egumen la Mănăstirea Sfântul 
Ilie, de unde a plecat la Mănăstirea Râşca. 
Nu după mult timp vine la Schitul Sihăstria 
Putnei, vieţuind întru adâncă smerenie. Era 
un rugător înfocat, sprijinind în credinţa 
ortodoxă pe toţi, mai ales în vremea 
stăpânirii străine. Primise de la Dumnezeu 
darul înainte-vederii, care, adăugându-se 
celorlalte virtuţi, l-a făcut să fie cinstit de 
către toţi ca un mare părinte duhovnicesc. 
Împreună cu stareţii Sila şi Natan a fost 
martor al greutăţilor din anii de stăpânire 
austriacă, dar s-a dovedit un nevoitor plin 
de râvnă. A trecut cu pace la cele veşnice în 
data de 16 decembrie 1784.

Sfântul Cuvios Natan
S-a născut în anul 1717, fiind de loc din 

Paşcani. A fost mai întâi vieţuitor şi 
eclesiarh la Mănăstirea Putna, unde a fost 
hirotonit diacon, apoi preot. Dar pentru 

Acești trei sfinți români, destul de puțin cunoscuți, au trăit în vremea  
Sf. Mitropolit Iacob Putneanul și i-au fost chiar colaboratori. Nu mult după ce cei trei 

Sfinţi ieroschimonahi au plecat la Domnul, Schitul Sihăstria Putnei s-a pustiit  
din pricina vitregiei vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la începutul Postului Mare 

din anul 1990, un monah putnean, retras pe locul fostului Schit, a văzut  
o lumină cerească deasupra pronaosului vechii biserici ruinate, lumină  

care a înconjurat biserica, apoi s-a făcut nevăzută. 


