
LEGĂTURILE  DUHOVNICEȘTI  ȘI  MISIONARE
între doi mari Părinți ai neamului creștin românesc

Sfântul Apostol Andrei Sfântul Ierarh Antim Ivireanul



SFÂNTUL APOSTOL ANDREI 
(CEL ÎNTÂI CHEMAT) • 65-70 ani (c.6 î.H. – c.60 d.H.)

• Ανδρέας (gr. bărbătos)
• Iudeu, fiul lui Ioná, din Betsaida Galileii, frate cu 

Simon-Petru 
• Pescar
• Ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi al 

Domnului Iisus Hristos (primul chemat)
• Debut misionar pe la 35-40 ani – Apostol, 

evanghelizator și taumaturg
• A călătorit în Asia Mică (Ierusalim, Siria, Turcia, 

Georgia), pe țărmurile Mării Negre (Bizanț, 
Dobrogea, Scytia Minor și Major) și prin insulele 
Mării Egée

• Martirizat prin răstignire pe o cruce în formă de X 
(Patras)



SFÂNTUL IERARH MARTIR 
ANTIM IVIREANUL

• 65-70 ani (c.1650 – 1716)

• Creștin-ortodox, Andria (Andrei) din Botez, fiul lui Ioanne și 
Mariam din Ude (Georgia)

• Artist polivalent încă din adolescență (sculptură, pictură, 
caligrafie, broderie) – „mărgăritar scump, legat cu aur”

• Rob sub turci 

• Răscumpărat (c.1685), tuns monah aghiotafit – Άνθιμος
(gr. înflorit) și hirotonit de patriarhul Dosithei Notará

• A călătorit în Asia Mică (Georgia, Ierusalim, 
Constantinopol), apoi în Țările Române (Iași, București, 
Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște)

• Debut misionar pe la 40 ani (1690) – tipograf-cărturar, 
ierarh predicator, filantrop, misionar 

• „floare cu străluciri de aur a toată arta cea bună”
• Egumen (Cetățuia, Sfântul Sava – București, Snagov), 

episcop de Râmnic (1705-1708), mitropolit al Țării 
Românești (1708-1716)

• Martirizat prin tăiere în bucăți (Tungia, lângă Adrianopol) 



CALITĂȚILE PESCARILOR   ȘI   VIRTUȚILE PĂSTORILOR DE SUFLETE
(din fire, din lucrare și din harul Duhului Sfânt)

• Răbdare (stăruință în așteptare)

• Atenție (trezvie) și tăcere

• Simplitate și smerenie 

• Putere de jertfă

• Muncă și statornicie

• Inteligență practică și deprinderi motrice 
(înot)

• Curaj (înfruntă vitregiile naturii și ale 
vremii imprevizibile - vânturi, valuri, ploi, 
întuneric, frig)

• Credință dreaptă și statornică

• Rugăciune și post

• Înțelepciune, reflecție și contemplare

• Cultură teologică și generală (știință, 

filozofie, artă)

• Deprinderi artistice 

• Predică bună (calități vocale, literare și 

retorice exersate)

• Râvnă/jertfă pentru vestirea Evangheliei, 

filantropie și misiune



MELCUL SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL

Emblema (efigia) și sigiliul Sfântului Antim Ivireanul

„Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? 
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?” (Ps. 26, 1-2)





SEMNĂTURILE SFÂNTULUI ANTIM ȘI NODUL LOR PESCĂRESC



SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL: „Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit”
„Veniţi după Mine şi voiu face pre voi păscari de oameni!” (Matei 4, 19) 

(...) Şi vrând Dumnezeu-Cuvântul ca să Se arate în lume mai nainte, până a nu să întrupa şi a să face om, au trimis în
lume proroci să propoveduiască la oameni venirea Lui cea înfăţăşată. Şi pentru aceasta n-au ales împăraţi şi crai, să
facă proroci; n-au luat filosofi şi ritori, să trimiţă propoveduitorii venirii Lui; n-au pogorât din ceriu întunérece şi
mulţime de îngeri, ce are pe lângă Dânsul, mii de mii nesocotiţi şi nenumăraţi, ci au trimis oameni proşti şi mai vârtos
păstori de oi, ca pre Moisi, ca pre David, ca pre Samuil şi toată mulţimea prorocilor, prin mijlocul a cărora au sămânat
buna-credinţă, nu în toată lumea, ci numai la un neam, la jidovi, carii lăcuia într-o parte a pământului, în Iudeia.
Dară de vréme ce Dumnezeu va pre toţi oamenii să-i mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie, căci aceasta iaste
mare séte la Dumnezeu a pofti şi a iubi să se mântuiască oamenii, pentru aceasta nu să odihniia Dumnezeu să fie
numai la jidovi buna-credinţă şi célelalte limbi să fie lipsite de darul Lui. Pentru aceasta au vrut să răsară lumina
dumnezeirii Lui în toată lumea: şi viind împlinirea vremii, după cum zice fericitul Pavel, vrut-au Dumnezeu să vie
Fiiul Lui, să Se nască din muiare, să Se facă supt lége, ca pre cei de supt lége să-i răscumpere; S-au făcut om din
Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioară Mariia, au petrecut în lume împreună cu oamenii şi vrând să tragă
limbile la cunoştinţa dumnezeirii Lui şi să-i învéţe lucruri preaslăvite şi poruncă noao şi viiaţă cerească, cerca să afle
slugi acestor porunci; şi n-au căutat cetăţi, nu s-au uitat la mulţime de oameni, nu s-au socotit slujba împăraţilor, s-au
scârbit de putéria avuţiei, au urât biruinţa ritorilor, nu i-au trebuit limbile filosofilor, nu s-au slujit cu arme, după cum
e obicéiul ostaşilor, nici cu alte meşterşuguri asémenea acestora, pentru ca să nu aibă putére nimenea din cei
necredincioşi să zică că au tras la sine Hristos mulţimea cu unele ca acéstea, ci numai s-au slujit iară cu mijlocul cu
carele au ales pre proroci. Şi ce face? Au luat iară propoveduitori Evangheliei nu păstori, ca pre proroci, ci păscari şi
vânători de péşte şi i-au trimis să propoveduiască lumii bunavestire şi le încredinţează în mâinile lor şi în limbile
doftoriia lumii, zicându-le:



„Veniţi după Mine şi voiu face pre voi păscari de oameni. Încetaţi de a vă trudi deasupra mării cei
neînsufleţite. Mutaţi pentru dragostea Mea meşterşugul cel păscăresc pre pământ. Acolea pre dânsul
trimiteţi şi vă întindeţ mrejile. Vânaţi pentru Mine vânatul credinţii. Veniţi după Mine. Urmaţi-Mi Mie,
ucenicii Miei şi învăţătorii lumii. Lucraţi pentru dragostea Mea meşterşugul vostru, pentru ceriuri. Vărsată
iaste ca apa mării pre pământ închinăciunea idolească. Zidirea iaste acoperită cu norul a mulţi dumnezei.
Adâncul necredinţii îneacă toată lumea; oamenii să cufundă de valurile drăceşti. Lumea pute de
împuţiciunea sângiurilor şi să strică cu jirtvele céle stricăcioase. Voiu pune asupra lor ispravnici şi doftori,
pre voi, pre păscari. Patima aceasta chiiamă meşterşugul vostru. Să slujim cu iarbă mântuitoare zidirea ce
iaste în nevoi; veniţi după Mine.”
Iară ei, lăsând mrejile, mérseră după Dânsul. Într-un gând era ceata ucenicilor cu pohta Stăpânului; şi ca nişte oameni
drepţi şi proşti de răotate n-au viclenit în mintea lor, nici ş-au prepus în inima lor de acea chiemare; ci ca nişte oameni
blânzi şi făr’de răutate au mers după Dânsul, ca hierul după piatra magnitului şi ca părul după chihribariul cel curat.
Şi cu putéria Mântuitoriului Hristos au ruşinat pre cei ce i-au văzut şi ca pe nişte peşti, cu mreaja bogosloviei
au prins mulţimea şi au vânat auzurile noroadelor şi au înduplecat inimile tiranilor şi sufletele împăraţilor le-
au supus; şi au făcut o izbândă şi o biruinţă atâta de frumoasă, cât n-au putut-o face toate împărăţiile lumii.
Oameni făr’de arme şi nedechisiţi de ale oştirii, săraci de avuţie, proşti de învăţătură, slabi de post, blânzi pentru
nerăutaté au înălţat nu steaguri de oaste, ci numai crucea, semnul păcii, propoveduind, nu cu sunet de tobe şi de surle,
ci numai cu neputincioasă limbă şi neînvăţată, pe Hristos şi credinţa şi fulgerând, nu zic, cu fulgerile sabiilor celor
ascuţite, ci numai cu strălucirile unei vieţi bune, neumplând pământul de oşti, nici să acopere marea de corăbii cu
vétrile, ci numai făr’de rane, făr’de sânge, făr’de vătămare, calcă şi supune toată păgânătatea, biruiesc iadul, sting
înşălăciunea, izgonesc minciuna, întind numele lui Hristos şi credinţa, cât iaste întins pământul şi lumea.



Pentru acéia dară nu iaste minune, iubiţii miei ascultători şi cinstiţi şi de bun neam boiari, de m-au rânduit şi pre mine
Dumnezeu şi m-au pus, om mic fiind şi smerit, păstor mic, la mică turmă, la dumneavoastră, pre carii eu nu vă am,
nici vă ţiu turmă mică, ci mare şi înaltă; mare pentru buna închinăciuné şi dreapta credinţă caré o păziţi curată şi
nespurcată, fiind încungiuraţi şi îngrădiţi între hotarăle celor striini de fel şi împresuraţi de atâta nevoi [ce vin] şi
scârbe ce vin totdeauna, neîncetat, de la cei ce stăpânesc pământul acesta, înaltă pentru buna ascultare şi supunérea
caré arătaţi de-a pururea cătră bisérică şi cătră arhiereu.
De vréme ce acéste doao întemeiază şi întăresc bisérica, credinţa la Dumnezeu şi buna ascultare la bisérică şi măcar
că eu am fost mai mic şi mai netrébnic decât toţi, precum au fost şi David mai mic între fraţi în casa tătâne-său, dară
Dumnezeu n-au căutat la micşorarea şi netrebniciia mea, nu s-au uitat la sărăciia mea şi streinătatea mea, n-au socotit
prostiia şi neştiinţa mea, ci au căutat la bogăţiia şi noianul bunătăţii Sale şi au acoperit de cătră oameni toate
spurcăciunile şi fărdelegile méle, carele sânt mai multe decât perii capului mieu şi decât năsipul mării şi m-au înălţat,
nevrédnic fiind, la această stepenă şi mare vrednicie a arhieriei. Şi m-au trimis la dumneavoastră să vă fiiu păstor,
părinte sufletesc, rugător cătră Dumnezeu pentru bună sănătatea şi spăseniia dumneavoastră şi a cinstitelor
dumneavoastră case purtător de grijă la céle ce ar fi spre folosul mântuinţii şi să vă fiiu de mângâiare la scârbele
robiei cei vaviloneşti a lumii aceştiia, ca Ieremiia norodului lui Dumnezeu şi ca Iosif, al unsprăzécilea fecior al
patriarhului Iacov egipténilor; şi dimpreună cu dumneavoastră să pătimesc la toate câte va aduce ceasul şi vrémia,
pentru care lucru am datorie să priveghiez cu osârdie şi făr’de léne, zioa şi noaptea şi în tot ceasul, pentru folosul şi
spăseniia tuturor de obşte, învăţându-vă şi îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu, pre calea cea dreaptă.
Şi mă rog bunătăţii Lui şi iubirii Sale de oameni să-mi luminéze mintea ca să poci propovedui cuvântul adevărului şi
să-mi întărească inima întru frica Lui, ca să pociu păstori cuvântătoarea turma Lui cea aleasă, caré o au răscumpărat,
cu preascump sângele Său, din mâna vrăjmaşului, după cum adeverează Petru apostolul zicând: „... Ştiind că nu cu
<lucruri> putrede, cu argint sau cu aur v-aţi răscumpărat din cea deşartă viiaţă a voastră, ce era dată de la părinţi, ci
cu cinstit sânge ca a unui miel făr’de prihană şi nespurcat Hristos.”. (...)



EVALUĂRI   ȘI   CONCLUZII
• Amândoi Sfinții au trecut mai întâi printr-o perioadă de căutări duhovnicești și încercări prin care s-au

pregătit chemării Mântuitorului Hristos (la plinirea vremii maturității lor) de a vesti Evanghelia Sa
altor neamuri decât celor natale, inclusiv strămoșilor noștri, care i-au primit cu inima deschisă,
văzându-le dăruirea/efortul și faptele credinței lor „lucrătoare prin iubire”.

• Sfântul Antim s-a bucurat de ocrotirea Sfântului Apostol Andrei încă din pruncie, purtându-i numele
de la Botez, rugându-se lui, dar moștenindu-i, cu trecerea timpului, râvna și înțelepciunea în
propovăduirea Adevărului luminător și mântuitor către poporul lui Dumnezeu răspândit în întreg
Răsăritul creștin. Cărțile tipărite de Antim în limbile greacă, română, slavonă și arabă au contribuit la
întărirea Ortodoxiei și a conștiinței etnice a popoarelor creștine aflate, ca și în vremea apostolică, sub
presiunea culturală/ideologică și regimul totalitar al Imperiului Otoman, care căuta să le fure
creștinilor nu doar averile și copiii, ci și credința și, implicit, mântuirea.

• Și Sfântul Andrei și Sfântul Antim pot fi numiți Părinți ai neamului creștin românesc, întrucât ei au
cultivat în strămoșii noștri iubirea de Dumnezeu și de semeni în Hristos, prin exemplul vieții lor
virtuoase, prin viața liturgică și pastorală, îndrumându-i prin cuvântul lor vorbit, scris și tipărit, care a
rodit în ucenicii lor duhovnicești în primul rând și mai apoi în toate teritoriile românești. Prezența și
predicile lor rostite întăreau viața comunitară a creștinilor, iar cărțile liturgice și duhovnicești tipărite
de Antim și ucenicii săi (Sfânta Evanghelie, Apostolul, Noul Testament, Psaltirea, Ceaslovul, Octoihul,
Floarea darurilor, Învățătura bisericească, Kiriakodromionul, Bucoavna) aveau să fie folosite multă
vreme în continuare și ca manuale școlare, încât copiii și tinerii, odată cu literele românești,
deprindeau și exercițiul rugăciunii, al sfințeniei, înțelepciunii și credinței creștine, dar și al iubirii de
neam și țară.



• Împlinindu-și chemarea și misiunea lor de a fi pescari de oameni, Sfinții Andrei și Antim au chemat
neamurile la Iisus Hristos – Lumina lumii, Calea, Adevărul, Învierea și Viața, surpând prin slujbele și
cuvintele lor nu numai închinăciunea idolească, necredința, păcatele și valurile drăcești, ci și tirania
stăpânirii politice locale și imperiale. Totdeauna mesajul creștin a fost o trâmbiță de deșteptare a
oamenilor la o viață demnă și liberă, în iubire, cinste și respect social, având la bază iubirea/adorarea
lui Dumnezeu cu toată ființa și prețuirea chipului nemuritor al lui Dumnezeu din fiecare om.

• Din acest motiv, stăpânitorii vremelnici au văzut în lucrarea duhovnicească, filantropică și misionar-
culturală (care trezea sufletele oamenilor la o viață superioară) a Sfinților Andrei și Antim (ca și a
altor Sfinți Părinți ai Bisericii) o formă de dărâmare a autorității (semizei, „pontifex maximus”) și a
idolatriei lor în popor, și, ca urmare, i-au considerat dușmani și i-au condamnat la moarte. Astfel au
primit moartea pentru Hristos și pentru grija lor pentru poporul lui Dumnezeu. Încununați prin
martiriu, la capătul „alergării” lor misionare/apostolice, Sfinții Andrei și Antim s-au mutat la
Mântuitorul Iisus Hristos Cel fără de moarte și continuă să mijlocească pentru mântuirea creștinilor
până la Venirea Domnului Hristos întru slavă.

• Poporul român creștin, în semn de recunoștință și evlavie față de acești doi mari Sfinți ocrotitori, le-a
purtat mereu și le poartă încă în conștiința culturală o vie prețuire, ridicând biserici și opere de artă
consacrate lor, și promovând exemplul jertfei lor de sine pentru slujirea/îngrijirea și mântuirea
multora în Biserica Dreptslăvitoare a lui Dumnezeu. Și poate că ar trebui să cerem și noi
Mântuitorului Iisus Hristos să înnoiască întru noi Duhul Său „cu putere multă”, ca să călcăm și noi pe
urmele pașilor lor cu curaj și demnitate, fără să ne abatem de la calea sigură deschisă de ei spre
Dumnezeu.



Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în
soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel
minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi
popoarele la Dumnezeu și atunci ne-ai umplut de
bucurie când în România iarăși ai venit, unde pe
Hristos Domnul L-ai propovăduit.

Lepădând mrejele cele pescăreşti şi luând crucea, ai
urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, şi mreaja
Duhului aruncând, în loc de peşte, pe oameni ai vânat.
Slavă Duhului ce ţi s-a dat ţie!

Sfinte Părinte Ierarhe Antim, după vrednicie ai fost rânduit
păstor şi învăţător turmei tale, şi cu înţelepciune
dumnezeiască ai revărsat râurile sfintelor tale cuvinte.
Viaţa ai pus-o pentru păstoriţii tăi şi cununa muceniciei ai
dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte
Părinte Ierarhe Antim, să dăruiască pace şi mare milă celor
ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.
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