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2013 - Anul omagial
al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

Hotărârea Sfântului Sinod privind declararea anului 2013 ca An
omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română,
adresată ierarhilor şi eparhiilor ortodoxe române din ţară şi străinătate
Cu frăţească dragoste, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 25 octombrie 2011, a examinat
referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu declararea de către Patriarhia
Română a anului 2013 ca “Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin
şi Elena”.
Având în vedere că în şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc
din 7 septembrie 2011 a fost aprobată iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel cu privire la declararea anului 2013 ca “Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena”, la împlinirea a 1.700 de ani de la Edictul de toleranţă
religioasă de la Milano (313), şi s-a stabilit ca aceasta să fie supusă examinării
şi aprobării Sfântului Sinod;
Ţinând seama că această iniţiativă are ca obiective: prezentarea rolului şi
a importanţei Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la încetarea persecuţiilor
pe motive religioase în Imperiul Roman şi recunoaşterea creştinismului ca
religie licită; evlavia lor în apărarea dreptei credinţe şi susţinerea Bisericii
creştine; cinstirea lor ca mari ctitori de locaşuri sfinte; zelul lor pentru educaţia
creştină; contribuţia lor la susţinerea şi dezvoltarea lucrării social-filantropice
a Bisericii;
Luând act de actualitatea temei în viaţa Bisericii şi a societăţii şi de necesitatea pregătirii din timp, prin: studii, articole, cărţi de reflecţie şi
manifestări cu caracter liturgic, duhovnicesc, educativ, social-filantropic şi
teologic-ştiinţific;organizarea de congrese, colocvii, seminarii, conferinţe
9
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preoţeşti cu tema: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii
religioase şi susţinători ai Bisericii”; organizarea de pelerinaje la Roma, Milano,
Constantinopol, Ierusalim, Niş, precum şi în alte locuri unde se află vestigii
ale ctitoriilor pe care le-au făcut Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena; evidenţierea temei şi a activităţilor organizate prin mass-media Bisericii noastre;
evaluarea, la încheierea anului, a modului de aducere la îndeplinire în eparhii
a programului-cadru de celebrare a „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena”;
Constatând că, pe baza obiectivelor prezentate de Patriarhul României
în cadrul şedinţei Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 7 septembrie
2011, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat următorul program-cadru pentru
realizarea proiectului liturgic, cultural şi mediatic intitulat „2013 - Anul omagial
al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”:
I. În primul semestru al anului 2013 tema va fi tratată sub genericul
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase” şi
prezentată astfel:
1. Starea Imperiului Roman înaintea Edictului de la Milano (313):
a) Criza politică, militară şi socială (divizarea conducerii tetrarhice, luptele
interne pentru putere şi slăbirea autorităţii imperiale; războaiele pentru asigurarea stabilităţii imperiului; diversitatea etnică şi culturală a imperiului, cauze
ale instabilităţii societăţii romane) şi criza religioasă şi morală (confruntarea
dintre păgânism şi creştinism; influenţe ale curentelor filozofico-religioase
care au condus la degradarea vieţii umane şi a familiei);
b) Persecutarea creştinilor şi suferinţa Bisericii creştine (cauze, forme de
manifestare a persecuţiei, Biserica din catacombe, martiriul creştinilor - dezvoltarea cultului martirilor) şi manifestări preconstantiniene de toleranţă
relativă faţă de creştinism: Nerva (96-98), Alexandru Sever (225-235), Filip
Arabul (224-249), Gallienus (260-268).
2. Edictul de la Milano (313) - toleranţă şi libertate pentru Biserica
creştină:
a) Constantin cel Mare (306-337) - convertirea sa la creştinism: de la
păgânism la creştinism; rolul şi importanţa împărătesei Elena şi ale tatălui său
Constantius Chlorus, tolerant cu creştinii, la creştinarea lui Constantin cel
10
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Mare; arătarea semnului Crucii pe cer, încreştinarea însemnelor militare
(scuturi, steaguri) cu monograma creştină, victoria de la Pons Milvius - Podul
Vulturului (312); botezul lui Constantin cel Mare;
b) Edictul de la Milano (313): înţelegerea de la Milano dintre Constantin
şi Licinius -februarie 313; reînnoirea edictului în Nicomidia - iunie 313
(Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, 10, V, 1-14; Lactantius, Despre
morţile persecutorilor, XLVIII, 2-12); Perspective interconfesionale şi istoriografice actuale referitoare la Edictul de la Milano;
c) Urmările Edictului de la Milano - Carta libertăţii creştine şi a toleranţei
religioase: recunoaşterea creştinismului ca religie oficială; toleranţă religioasă
completă într-o lume încă divizată între păgânism şi creştinism - apariţia conceptului de libertate de conştiinţă în materie religioasă în lumea greco-romană;
restabilirea echilibrului politic şi a păcii sociale în imperiu; creşterea autorităţii
împăratului în Apus şi Răsărit.
3. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, susţinători ai Bisericii:
a) Politica socială şi religioasă a lui Constantin cel Mare şi relaţiile dintre
stat şi Biserică: promovarea în demnităţi publice a creştinilor cu comportament moral ireproşabil faţă de supuşi; consacrarea duminicii ca zi obligatorie
de repaus în imperiu, pentru creştini şi păgâni (321); emiterea de monede
cu monograma creştină (317); diminuarea rolului vechii capitale (cedarea
palatului imperial de la Lateran către episcopul Romei) şi inaugurarea unei
unei noi capitale şi catedrale creştine la Byzantion (Constantinopol - 11 mai
330), simbol al renaşterii şi înnoirii religioase şi social-politice a Imperiului
Roman etc;
b) Viaţa bisericească în timpul lui Constantin cel Mare: încurajarea
Bisericii de a-şi organiza sinoade pentru apărarea învăţăturii de credinţă şi a
unităţii ei: Ancira (314); Neocezareea (314/315); Sinodul I Ecumenic de la
Niceea (325); preţuirea demnităţii sacerdotale prin scutirea clerului de impozite
şi de a îndeplini funcţii cetăţeneşti (municipale) obligatorii; interzicerea
accesului în rândul clerului al celor nedemni (320, 326); restituirea către
comunităţile creştine a bunurilor confiscate în timpul persecuţiilor (pământuri,
grădini, capele, cimitire) şi sprijinirea acestora de a-şi constitui şi administra
patrimoniul (averea), în vederea asigurării educaţiei creştine şi a ajutorării
celor nevoiaşi; înflorirea vieţii monahale.
11
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II. În al doilea semestru al anului 2013, tema va fi tratată complementar
sub genericul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, susţinători ai Bisericii” şi
prezentată astfel:
1. Importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pentru viaţa şi
activitatea Bisericii:
a) Dezvoltarea vieţii liturgice, a artei şi arhitecturii creştine: mari ctitori
de biserici pe întreg cuprinsul imperiului (Constantinopol, Ierusalim,
Antiohia, Tir, Nicomidia, Trier, Roma, în teritoriile Daciei şi Scythiei);
promotori şi sprijinitori ai pelerinajului creştin (pelerinajul împăratului
Constantin cel Mare la inaugurarea Bisericii învierii de la Ierusalim, în 335;
pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim pentru aflarea cinstitului lemn al
Sfintei Cruci şi înălţarea acesteia de către Episcopul Macarie (14 sept. 326);
b) Educaţia şi familia creştină: virtuţile creştine ale Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena (cumpătarea, milostenia, evlavia, dreptatea faţă de supuşi,
iubirea de familie; fidelitatea conjugală, postirea, rugăciunea etc); educaţia
creştină a copiilor (Lactantiu va fi educatorul lui Crispus, fiul cel mare al lui
Constantin); cinstirea părinţilor (Constantin cel Mare preţuieşte pe împărăteasa
Elena, prin emiterea unei monede cu chipul acesteia); sprijinirea Bisericii ca
factor de educaţie creştină (confecţionarea a 50 de codici ai Sfintei Scripturi);
c) Apărarea demnităţii umane prin legi şi opere de caritate: interzicerea
luptelor de gladiatori (325) şi a pedepselor contrare învăţăturii creştine (răstignirea, stigmatizarea, zdrobirea picioarelor); grija Sfinţilor Împăraţi Constantin
şi Elena faţă de cei nevoiaşi şi încurajarea Bisericii de a proteja şi a ajuta pe
săraci, orfani, bolnavi, văduve; încreştinarea legislaţiei privitoare la căsătorie,
celibat, familii fară copii, adulter, avort, interzicerea vinderii copiilor din
familiile sărace prin ajutorarea acestora; sprijinirea femeilor cu scopul de a se
dedica familiei; uşurarea situaţiei sclavilor recunoscându-se şi clerului dreptul de
a-i proclama liberi, în biserică; îmbunătăţirea tratamentului celor din închisori.
2. Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative şi social-filantropice
a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pentru viaţa lumii contemporane:
a) Libertatea religioasă într-o lume secularizată şi laicizată. Rolul statului
în recunoaşterea legislaţiei proprii a Bisericii (în lume, în Europa şi în România);
b) Omul politic contemporan şi creştinismul (de la indiferentism la mărturie creştină şi implicare activă în viaţa Bisericii);
12
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c) Sărbătorirea duminicii şi a marilor sărbători bisericeşti (prilej de
renaştere morală şi educaţie religioasă);
d) Construirea de biserici (o necesitate liturgică, misionară-pastorală şi
cultural-educaţională în dezvoltarea şi viaţa comunităţilor creştine urbane şi
rurale şi pentru cele ortodoxe româneşti din diasporă);
e) Sprijinirea de către stat a activităţilor social-filantropice şi culturaleducaţionale ale Bisericii (punerea la dispoziţia Bisericii a unor imobile şi a
altor bunuri);
f ) Restituirea către comunităţile creştine a bunurilor confiscate în timpul
regimului comunist (un act de dreptate istorică şi de sprijinire a Bisericii în
dezvoltarea propriilor activităţi social-filantropice, cultural-educaţionale etc);
g) Cercetarea şi valorificarea trecutului istoric al Bisericii (sprijinul
statului pentru susţinerea şi protejarea monumentelor istorice, de artă şi
arhitectură creştină).
3. Evlavia şi cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena de către
Biserică:
a) Din punct de vedere liturgic (cinstiţi ca Mari Împăraţi, întocmai cu
Apostolii, prin slujbă în minei, acatist, hramuri de biserici şi mănăstiri);
b) Din punct de vedere iconografic (Sfântul Constantin cel Mare
reprezentat în rândul drepţilor în veşminte împărăteşti; Sfântul Împărat
Constantin stând pe tron în mijlocul adunării, la reprezentarea Sinodului I
Ecumenic; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena reprezentaţi împreună cu
Sfânta Cruce în registrul de jos al naosului, în stânga spre altar; Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena conducând ceata împărătească etc.);
c) Alte forme de cinstire (topografie, onomastică, heraldică, numismatică,
medalistică, folclor, tradiţii, obiceiuri etc.).
III. Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio TRINITAS,
TRINITAS TV, ZIARUL LUMINA) va realiza programe şi emisiuni, filme
documentare, materiale publicistice etc. pentru promovarea, în anul 2013,
a „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”. În acest scop se
va solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici şi
mănăstiri, precum şi în biblioteci, a celor mai frumoase şi reprezentative fresce,
icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, reprezentând pe
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
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IV. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut patristic,
istoric, dogmatic, liturgic, catehetic, pastoral, social-filantropic şi ecumenic
pentru prezentarea “Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena” în cadrele prezentate la punctele I şi II.
V. La nivelul Patriarhiei Române se va organiza un congres internaţional,
ale cărui rezultate vor fi publicate într-un volum academic, iar la nivelul
eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri,
colocvii şi seminarii pe tema “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori
ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii”.
VI. În cursul anului 2013 se vor organiza expoziţii de icoane, fresce,
mozaicuri reprezentând pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
VII. În cursul anului 2013 se vor organiza pelerinaje la Roma, Milano,
Constantinopol, Ierusalim, Niş, precum şi în alte locuri unde se află vestigii
ale ctitoriilor Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.
VIII. Se va publica un album omagial consacrat „Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena în evlavia ortodoxă”.
IX. Patriarhia Română va emite o medalie jubiliară cu Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena.
X. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţa
pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2013 se va trata
tema “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase
şi susţinători ai Bisericii”, cu posibilitatea aprofundării acesteia la una din
conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.
XI. În luna octombrie din anul 2013 la Palatul Patriarhiei se va organiza
o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema “2013 - Anul omagial al Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena”, precum şi o expoziţie tematică cuprinzând cele
mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături,
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mozaicuri, vitralii, fotograme, reprezentând pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena, precum şi biserici şi mănăstiri reprezentative cu hramul “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.
În urma discuţiilor care au avut loc şi a lămuririlor suplimentare
prezentate de Patriarhul României la propunerea Comisiei teologice, liturgice
şi didactice, precum şi a votului unanim exprimat, Sfântul Sinod a hotărât:
1. Ia act şi aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
propusă Sfântului Sinod de Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc,
privind declararea în Patriarhia Română a anului 2013 ca „Anul omagial al
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.
2. Aprobă programul-cadru naţional bisericesc în 11 puncte (I-XI), redat
în prezentul referat, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, în vederea realizării
proiectului liturgic, cultural şi mediatic intitulat „2013 - Anul omagial al
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.
3. Aprobă ca, în fiecare eparhie şi în fiecare şcoală teologică, ierarhii
eparhioţi să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional
bisericesc intitulat “2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena”, prin acţiuni şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe,
întruniri, simpozioane şi seminarii pastorale, teologice, cultural-educative),
prin contribuţia profesorilor de teologie, a istoricilor, a preoţilor şi monahilor,
subliniindu-se importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ca
promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii, precum şi locul
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în evlavia poporului român.
4. Aprobă ca Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române
(Radio Trinitas, Trinitas TV, ziarul lumina) să iniţieze şi să prezinte programe,
emisiuni, filme documentare, materiale publicistice etc. pentru promovarea,
în anul 2013, a „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.
5. Aprobă publicarea unui album omagial intitulat „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena în evlavia ortodoxă” (hramuri, onomastică, folclor, tradiţii,
obiceiuri), colectivul redacţional urmând a se stabili de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel.
6. Aprobă emiterea de către Patriarhia Română a unei medalii jubiliare cu
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
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7. Ca parte a programului cadru naţional bisericesc din anul 2013 dedicat
„Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”, aprobă ca, în cadrul
Conferinţei pastoral-misionare semestriale de primăvară din anul 2013, să se
trateze tema intitulată “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai
libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii”, cu posibilitatea aprofundării
acesteia şi la una din conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va
stabili fiecare eparhie.
Cu dragoste în Hristos, Domnul nostru,
Preşedintele Sfântului Sinod
† DANIEL
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Secretarul Sfântului Sinod,
† CIPRIAN CÂMPINEANUL
Episcop-vicar patriarhal
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SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
la

DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2013
PREAIUBITULUI CLER, CINULUI MONAHAL
ȘI DREPTMĂRITORILOR CREȘTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,

Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
iar de la noi părintești binecuvântări!

Preacuvioși și Preacucernici Părinți;
Iubiți frați și surori în Domnul,

În fiecare an, în această primă Duminică din Postul Paştilor, sărbătorim
biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor ereziilor şi a altor învăţături greşite
şi, în acelaşi timp, ne aducem aminte cu evlavie de toţi cei care şi-au închinat
viaţa lui Hristos şi Sfintei Sale Biserici, precum şi de cei care au luptat de-a
lungul veacurilor pentru apărarea dreptei-credinţe, cea „dată sfinţilor, odată
pentru totdeauna” (Iuda 1, 3).
După ce şi-a dobândit libertatea de credinţă şi cult prin Edictul de la Mediolanum
al Sfântului Împărat Constantin cel Mare, din anul 313, Biserica şi-a apărat unitatea şi învăţătura de credinţă, formulată de Sfinţii Părinţi în hotărârile dogmatice
şi canonice ale celor şapte Sinoade Ecumenice, pe temeiul Sfintei Scripturi şi al
Sfintei Tradiţii. Însă, dintre toate biruinţele sale, numai cea referitoare la învăţătura
despre sfintele icoane a fost proclamată în chip solemn ca Biruinţă a Ortodoxiei,
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fiind sărbătorită de Biserică începând cu data de 11 martie 843, în prima duminică
din Postul Mare, numită Duminica Ortodoxiei.
Învăţătura de credinţă despre sfintele icoane a fost formulată de Sinodul
al VII-lea Ecumenic din anul 787, care, pe temeiul cuvintelor Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între
noi” (Ioan 1, 14), mărturiseşte: „după cum chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei
Cruci, asemenea să se aşeze şi cinstitele şi sfintele icoane, făcute în culori sau mozaic, sau din alt material potrivit, în Sfintele Biserici ale lui Dumnezeu, pe sfintele
vase şi veşminte, pe pereţi şi pe scânduri, în case şi pe drumuri, şi adică icoana
Domnului şi Dumnezeului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi cea a Sfintei
Preacuratei noastre Stăpâne, de Dumnezeu Născătoare, ale cinstiţilor Îngeri şi ale
tuturor sfinţilor şi cuvioşilor bărbaţi. Căci dacă vor fi văzuţi mai des zugrăviţi
pe icoane, cu atât mai vii vor fi în faţa respectivilor, care îi privesc, reînviindu-se
memoria şi dorul de prototipul lor, le vor săruta şi le vor da închinarea cinstită,
dar nu adorarea deplină, care după credinţa noastră se cuvine numai firii dumnezeieşti” (Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. I, partea I,
Tipografia Diecezană Arad, 1930, pp. 39-40).
Icoana lui Dumnezeu-Cuvântul, a Domnului nostru Iisus Hristos, este
mărturia întrupării Sale adevărate şi sfinţitoare. Din acest motiv, icoana este
numită şi Evanghelia în imagini. În această privinţă, Sfântul Vasile cel Mare
ne învaţă zicând: „Ceea ce cuvântul comunică prin auz, pictura o arată în chip
tăcut, prin reprezentare” (Leonid Uspensky, Teologia icoanei, trad. de Teodor
Baconsky, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 93), şi „cinstea dată chipului trece
asupra prototipului” (Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, XVIII, Col. 149,
trad. de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu, în col. PSB 12, EIBMBOR,
Bucureşti, 1988, p. 60), care se află în cer.
Cu toate acestea, în veacurile al VIII-lea şi al IX-lea, Biserica s-a confruntat cu o luptă făţişă împotriva cinstirii sfintelor icoane, din partea celor care
tăgăduiau tradiţia reprezentării Mântuitorului Iisus Hristos şi a sfinţilor şi
considerau că icoanele nu trebuie cinstite sau venerate. Potrivnicii sfintelor
icoane nu puteau înţelege faptul că, în icoana lui Hristos, este reprezentat chipul Persoanei Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om, nu Dumnezeirea nevăzută. Răspunzând celor care erau potrivnici sfintelor icoane, Sfântul Ioan
Damaschin explică: „Zugrăvesc pe Dumnezeu nevăzut nu ca nevăzut, ci ca Unul
care S-a făcut văzut prin participare la trup şi sânge (Evrei 2, 14). Nu zugrăvesc
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Dumnezeirea nevăzută, ci zugrăvesc trupul văzut al lui Dumnezeu. Dacă este cu
neputinţă să se zugrăvească sufletul, cu cât mai mult Dumnezeu, Care a dat sufletului imaterialitatea!” (Sf. Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaştilor,
III, 6, trad. de Pr. prof. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 128).
Înţelegem de aici că acela care cinsteşte icoana lui Hristos cinsteşte de
fapt pe Cel pictat pe ea, adică pe Hristos Mântuitorul, pe Fiul lui Dumnezeu
Cel veşnic, Care S-a făcut om pentru a dărui oamenilor viaţa veşnică. Cel
Unul Sfânt S-a făcut om pentru a sfinţi pe oameni.
De aceea, a respinge cinstirea icoanei înseamnă a respinge taina Întrupării
sau a înomenirii Fiului lui Dumnezeu şi a nesocoti întreaga lucrare de mântuire a neamului omenesc.
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu cel Sfânt, are chemarea să
ajungă, printr-o viaţă curată, la „asemănarea cu Dumnezeu”, potrivit poruncii
lui Dumnezeu: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt” (1 Petru 1, 16). De aceea,
Sfinţii Apostoli îndeamnă pe creştini, zicând: „Ca fii ascultători, nu vă potriviţi
poftelor de mai înainte, din vremea neştiinţei voastre, ci, după Sfântul Care v-a chemat
pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii” (1 Petru 1, 14-15).
Sau: „Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră [...]” (1 Tesaloniceni 4, 3).
Prin urmare, icoanele pictate înfăţişează nu chipul omului stricăcios, ci chipul
omului luminat şi sfinţit prin harul lui Dumnezeu, dăruit oamenilor prin Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi împărtăşit de Duhul Sfânt, pentru ca oamenii
să devină „fii ai lui Dumnezeu” (cf. Ioan 1, 12) după har.
Conţinutul şi mesajul icoanei ortodoxe mărturisesc, pe de o parte, adevărul
că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, iar pe de altă parte, adevărul că omul poate
ajunge la înfiere şi îndumnezeire prin harul dumnezeiesc. Sfinţii Părinţi ai
Bisericii ne învaţă că Maica Domnului este mai presus decât toţi sfinţii şi cea
mai cinstită dintre sfinţi, fiind „cea plină de har” (Luca 1, 28), întrucât a născut
ca om pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Chipul înnoit al omului sfinţit
şi îndumnezeit prin har ni-l arată şi icoanele sfinţilor. Din acest motiv, imaginea
care nu transmite acest mesaj al sfinţeniei nu este icoană, ci doar un tablou religios,
chiar dacă este o imagine plăcută la vedere. Prin urmare, cinstirea icoanei lui
Hristos ne apropie şi mai mult de El, prin harul sfinţitor al relaţiei dintre
icoană şi Prototip. Icoana ne întăreşte credinţa în dumnezeirea şi umanitatea
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lui Hristos şi în comuniunea sau legătura Lui cu noi, chiar după Înălţarea Sa
la Cer: „Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului”(Matei 28, 20).
De asemenea, rugăciunile rostite în faţa icoanei Maicii Domnului şi înaintea
icoanelor tuturor sfinţilor ne apropie şi mai mult de Dumnezeu şi de sfinţii
Lui, astfel încât putem spune, împreună cu psalmistul, că: „Minunat este
Dumnezeu întru sfinţii Săi” (Psalmul 67, 36).
Icoanele şi picturile bisericilor şi mănăstirilor ne înfăţişează unirea firii
umane cu harul dumnezeiesc, într-o armonie sau măsură cumpănită. Această
măsură cumpănită este o expresie liturgică a învăţăturii de credinţă formulată
de Sfinţii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, prin care mărturisim neîncetat:
„pe Unul şi Acelaşi Hristos, Fiu, Domn, Unul-Născut, cunoscut în două firi
în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit” (Pr. prof. Dumitru
Stăniloae, „Definiţia dogmatică de la Calcedon”, în: Ortodoxia, anul III, nr. 2-3
/1951, p. 409). Potrivit acestei formulări, omul sfânt este omul înduhovnicit
şi transfigurat, aşa cum este reprezentat în picturile murale şi icoanele ortodoxe
de tradiţie bizantină, iar nu redus la estetica trupului material nespiritualizat,
aşa cum este redat adesea în arta religioasă a Renaşterii. Trebuie însă precizat
că o icoană devine pe deplin icoană numai prin actul sfinţirii ei, care „schiţează
un hotar de netrecut între un tablou religios - fie el chiar unul superior după
cuprinsul lui religios şi realizarea lui artistică - şi o icoană, oricât ar fi ea de
modestă în această privinţă. Sfinţirea este acţiunea tainică a Bisericii în timpul
căreia «se sfinţeşte icoana aceasta cu harul Sfântului Duh» [...]. De aceea,
trebuie să spunem că nu orice reprezentare, nu orice icoană are puterea iconicităţii,
ci numai cea sfinţită” (Pr. Serghei Bulgakov, Icoana şi cinstirea sfintelor icoane,
trad. de Ierom. Paulin Lecca, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, pp. 148, 153).
Desigur, putem să ne întrebăm care este folosul duhovnicesc al cinstirii
sfintelor icoane şi cât de mult ne ajută acestea în viaţa noastră? Încă de la
Botez, prin însuşi numele ce ni se dă, primim lumina şi ocrotirea sfântului al
cărui nume îl vom purta întreaga viaţă. Apoi, crescând, avem nevoie de sfintele
icoane pentru întărirea credinţei şi evlaviei, deoarece sfinţii pictaţi pe ele sunt
învăţători şi rugători pentru noi. Pe parcursul vieţii, fiecare dintre noi avem nevoie
de sfintele icoane pentru rememorarea lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu
şi a faptelor de sfinţenie ale celor care L-au urmat, astfel încât, privind chipurile
lor, vom simţi şi noi chemarea de a le urma pilda tăriei în credinţă şi a vieţii lor
de sfinţenie.
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Pe de altă parte, icoanele ne ajută să ne exprimăm şi dragostea pentru
Dumnezeu. Dacă, din iubire, purtăm cu noi şi în casele noastre imagini ale
rudelor şi oamenilor apropiaţi, cu atât mai mult suntem datori să arătăm
evlavie faţă de icoanele Mântuitorului, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor,
împodobind cu ele casele, spre sfinţire şi binecuvântare. Sfintele icoane sunt,
totodată, o vedere duhovnicească a frumuseţilor şi învăţăturilor Sfintei
Scripturi, prezentate în culori, şi o cale de cunoaştere şi urmare a modelelor
de credinţă, iubire şi milostenie ale sfinţilor.
Astăzi este prima duminică din Postul Mare, pe care o sărbătorim liturgic
şi duhovniceşte ca fiind Duminica Ortodoxiei şi a sfintelor icoane. Iar pentru
că cinstirea arătată icoanelor se ridică la sfinţii pictaţi pe ele, noi folosim
această sărbătoare pentru a vă îndruma părinteşte: să vă închinaţi cu credinţă
şi evlavie în faţa sfintelor icoane ori de câte ori intraţi în biserică, rugându-vă
sfinţilor reprezentaţi pe ele; să aşezaţi la loc de frunte în casele voastre icoane sfinţite, mai ales ale sfântului ocrotitor, şi să le cinstiţi prin aprinderea candelei, închinare şi rugăciune evlavioasă zilnică; să purtaţi în călătoriile voastre icoanele
sfinţite ale Mântuitorului, Maicii Domnului şi ale sfinţilor ocrotitori, ca să vă
fie spre ajutor şi izbăvire de primejdii; să dăruiţi o icoană sfinţită unui copil la
primirea Tainei Sfântului Botez sau tinerilor care primesc Taina Sfintei Cununii,
pentru sfinţirea familiei; să aduceţi linişte şi tămăduire sufletească în viaţa unui
bolnav aflat pe patul de suferinţă, oferindu-i o icoană sfinţită; să mergeţi în pelerinaj individual sau organizat de Biserică la icoanele făcătoare de minuni din ţară
şi de la locurile sfinte ale Ortodoxiei de peste hotare, pentru a primi întărire în credinţă, pace sufletească, vindecare de boli şi de suferinţe şi ajutor în necazurile vieţii.
În aceste vremuri de criză economică, morală şi socială, de indiferentism şi
individualism, rugăciunea smerită şi plină de credinţă săvârşită în faţa sfintelor
icoane ne ajută să ne luminăm mintea pentru a fugi de păcate şi a săvârşi fapte bune,
să ne încălzim inima şi să apărăm dreapta credinţă în faţa rătăcirilor de tot felul şi
să ne întărim voinţa de a lucra pentru binele Bisericii şi al poporului nostru.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Chipul omului înnoit din sfintele noastre icoane este chipul omului
care a iubit pe Domnul Dumnezeu din toată inima sa, din tot sufletul, din toată
puterea şi din tot cugetul, iar pe aproapele său, ca pe sine însuşi (cf. Luca 10, 27).
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Aşadar, nu putem spune că iubim pe Dumnezeu, dacă urâm pe fratele nostru (cf.
1 Ioan 4, 20); trebuie să iubim pe fratele nostru, nu numai cu vorba, ci şi cu
fapta şi cu adevărul (cf. 1 Ioan 3, 18).
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat cel mai frumos exemplu de iubire a
aproapelui nostru prin Pilda Samarineanului milostiv (Luca 10, 30-37) şi ne-a
arătat, de asemenea, că dragostea cea vie către aproapele nostru trebuie arătată ajutând pe cei flămânzi sau însetaţi, pe cei goi, pe cei străini, pe cei bolnavi și pe cei
întemniţaţi, pe care El Însuşi îi numeşte „fraţi ai Mei prea mici” (Matei 25, 35-40).
Luând aminte că fapta cea bună este dovada şi măsura vieţii noastre creştine,
pe temeiul Sfintei Scripturi, aflăm din Vieţile Sfinţilor şi din învăţăturile Sfinţilor Părinţi că rugăciunile personale şi nevoinţele noastre duhovniceşti îşi găsesc
împlinirea în faptele milosteniei, ca fapte ale dragostei adevărate, care „acoperă
mulţime de păcate” (1 Petru 4, 8) şi biruiesc în faţa judecăţii (cf. Iacov 2, 13), făcându-ne milostivi precum Dumnezeu este milostiv (cf. Luca 6, 36).
La acest început de urcuş duhovnicesc din Postul Sfintelor Paşti, îndreptăm
un cuvânt de suflet către toţi preoţii şi credincioşii Sfintei noastre Biserici ca, după
obiceiul îndătinat din Duminica Ortodoxiei şi a cinstirii sfintelor icoane, să participe cu dărnicie la colecta organizată în toate parohiile şi mănăstirile din
cuprinsul Patriarhiei Române şi să dea fiecare cum socoteşte cu inima sa (cf. 2
Corinteni 9, 7) pentru ajutorarea semenilor noştri mai lipsiţi decât noi, adică
a „fraţilor prea mici” ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Darurile băneşti
ale dumneavoastră se vor aduna în Fondul Central Misionar, care va fi folosit
de Biserică şi în acest an la sprijinirea activităţilor sale misionare, la edificarea
şi întreţinerea de biserici şi aşezăminte social-filantropice, precum şi la sprijinirea parohiilor sărace din eparhii. Să nu uităm nici de responsabilitatea noastră
comună faţă de fiii Bisericii noastre, aflaţi în afara hotarelor ţării, care au nevoie
de ajutor pentru păstrarea credinţei ortodoxe şi a spiritualităţii româneşti.
Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia arătată prin
colecta din anul trecut pentru Fondul Central Misionar şi vă îndemnăm să
continuaţi a uni rugăciunea cu fapta de milostenie şi anul acesta, ştiind, după
cuvântul Sfântului Apostol Pavel, că: „Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie
bună” (2 Corinteni 9, 7).
Vă îmbrăţişăm cu părintească dragoste şi ne rugăm ca Harul Domnului
nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului
Duh să fie cu voi cu toţi! Amin!
24

Duminica Ortodoxiei din Anul Domnului 2013

PREȘEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,

† DANIEL
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

† Teofan
Arhiepiscopul Iaşilor
şi Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei
† Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului

† Laurenţiu
Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului

† Nicolae
Arhiepiscopul Timişoarei
şi Mitropolitul Banatului

† Petru
Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Basarabiei
şi Exarh al Plaiurilor

† Iosif
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale
şi Mitropolitul Ortodox Român al
Europei Occidentale şi Meridionale

† Serafim
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Germaniei, Austriei
şi Luxemburgului
şi Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale
şi de Nord

† Irineu
Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei

† Nifon
Mitropolit onorific,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
† Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului

† Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

† Irineu
Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Gherasim
Arhiepiscopul Râmnicului

† Eftimie
Arhiepiscopul Romanului
şi Bacăului

† Ciprian
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

† Calinic
Arhiepiscopul Argeşului
şi Muscelului

† Casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos
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† Timotei
Arhiepiscopul Aradului
† Justinian
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Ortodox Român
al Maramureşului şi Sătmarului
† Corneliu
Episcopul Huşilor
† Sofronie
Episcopul Ortodox Român
al Oradiei
† Vincenţiu
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

† Nicolae
Arhiepiscopul Ortodox Român
al celor două Americi
† Ioan
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Covasnei şi Harghitei
† Lucian
Episcopul Caransebeşului
† Nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei
† Galaction
Episcopul Alexandriei
şi Teleormanului

† Ambrozie
Episcopul Giurgiului

† Sebastian
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

† Visarion
Episcopul Tulcii

† Petroniu
Episcopul Sălajului

† Gurie
Episcopul Devei şi Hunedoarei
† Daniil
Episcop-locţiitor (administrator)
al Episcopiei Daciei Felix

† Siluan
Episcopul Ortodox Român
al Ungariei

† Siluan
Episcopul Ortodox Român al Italiei

† Timotei
Episcopul Ortodox Român
al Spaniei şi Portugaliei

† Macarie
Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord

† Mihail
Episcopul Ortodox Român
al Australiei şi Noii Zeelande

† Varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal
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† Varsanufie Prahoveanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor

† Calinic Botoşăneanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iaşilor

† Andrei Făgărăşeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului

† Vasile Someşeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului
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† Paisie Lugojeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei

† Marc Nemţeanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
a Europei Occidentale

† Sofian Braşoveanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului

† Emilian Lovişteanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Râmnicului

† Ioachim Băcăuanul
Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Romanului
şi Bacăului

† Ioan Casian de Vicina
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române
a celor două Americi

† Iustin Sigheteanul
Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului

† Ignatie Mureşeanul
Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române
a Spaniei şi Portugaliei
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la slujba trecerii dintre ani (2012-2013)
Bucuria sfințirii timpului
De Anul Nou, oamenii își doresc și își urează: Un An nou fericit! sau: La mulți
ani cu sănătate și fericire! sau: Ani mulți și buni!

Este firească și frumoasă urarea de mai sus, dar și întrebarea: Cine ne
dăruiește ani mulți și buni, cu sănătate și fericire? Răspunsul omului credincios
este acesta: Dumnezeu Cel Veșnic și Bun, izvorul vieții, al bucuriei și al fericirii.
Din acest motiv, trecerea dintre ani trebuie întâmpinată mai întâi,
cu Rugăciune la miezul nopții și apoi, dacă se dorește, și cu Revelionul citadin
sau cu Veghea obiceiurilor tradiționale de la sat.
Astfel urmăm înțelepciunea poporului român exprimată în cuvintele
„Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu”, precum și hotărârea Sfântului
Sinod din data de 17 februarie 2011, care a aprobat rânduiala Slujbei ce se
săvârșește în noaptea trecerii dintre ani. Aceasta conține, în principal, Acatistul
Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciuni de mulțumire și rostirea unui cuvânt
despre sfințirea timpului.
Prezentăm mai jos un astfel de cuvânt, intitulat „Bucuria sfințirii timpului”,
spre a fi de folos cititorilor:
Slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, săvârşită la trecerea din
Anul Domnului sau Anul mântuirii 2012, în Anul Domnului sau Anul mântuirii
2013, ne arată importanţa sfinţirii timpului vieţii noastre, prin chemarea numelui
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel prin Care s-au făcut lumea (cf. Ioan 1,3)
și veacurile (cf. Evrei 1,2), încât El este numit și Împăratul veacurilor.
Locul cel mai potrivit pentru petrecerea anului vechi şi întâmpinarea
anului nou este Biserica lui Hristos, ea fiind mediul de întâlnire a timpului cu
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veşnicia, aşa cum s-au întâlnit ele mai întâi în Persoana Cuvântului întrupat
sau a Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om viețuitor în timp, pentru
a dărui oamenilor mântuirea și viața veșnică din Împărăția Cerurilor.
În Biserică, timpul sfințit prin rugăciune și fapte bune, ca întâlnire a omului cu
Dumnezeu, oferă credincioşilor posibilitatea mântuirii și a participării lor la viaţa
veşnică. Pentru Biserică, timpul vieţii prezente are un singur sens: el este timpul
mântuirii: „Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!” (2 Corinteni 6, 2).
Prin urmare, în Ortodoxie, fiecare an este „anul mântuirii”, fiecare lună,
fiecare săptămână, fiecare zi, fiecare ceas, fiecare clipă este timp favorabil pentru
mântuire. De aceea, Biserica ne îndeamnă să privim cu încredere şi speranță,
dar şi cu responsabilitate şi gravitate, fiecare clipă a vieţii prezente, preţuind-o
ca fiind timp favorabil iertării păcatelor, timp al ridicării, timp al sfințirii vieții,
timp al înmulțirii darurilor primite de la Dumnezeu, timp al pregătirii pentru
a dobândi viața veșnică.
1. Întrucât iconomia sau planul dumnezeiesc al mântuirii oamenilor se
desfășoară în timp, timpul Bisericii este o continuă actualizare, sau înnoire în
Duhul Sfânt, a lucrării mântuitoare a Domnului Iisus nostru Hristos. Desigur,
evenimentele unice și irepetabile ale Întrupării, Naşterii, Răstignirii și Învierii
Domnului Iisus Hristos au avut loc în momente precise ale istoriei
mântuirii, „în vremea aceea”. Însă, întrucât „Iisus Hristos, ieri, azi și în veci,
este același” (Evrei 13, 8), El Se face prezent și oferă timp de mântuire tuturor
generaţiilor, până la sfârșitul veacurilor: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28, 20). El are puterea de a deschide timpul
liturgic şi de a Se pune înăuntrul fiecărei clipe, ca adevăratul conţinut al tuturor
evenimentelor şi al Sfintelor Taine creştine (Cf. Paul Evdokimov, L’Orthodoxie,
Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris, 1959, p. 208).
2. Întâlnirea credincioşilor cu „vremea aceea” şi regăsirea tuturor în aceeaşi
comuniune cu momentele sfinte ale istoriei mântuirii şi cu sfinţii din toate
timpurile nu sunt o simplă încercare de transpunere pe cale de rememorare,
ci sunt o trăire aievea, în prezent, prin harul divin, a evenimentelor săvârşite
de Hristos Domnul în trecut. Astfel, în Biserică, se oferă posibilitatea transcenderii timpului fizic, „devenind contemporani reali ai evenimentelor biblice...
Nu este vorba deloc de repetiţie umană, ci prin contemporaneitate liturgică noi
comunicăm dincolo de timp cu ceea ce rămâne o dată pentru totdeauna” (Paul
Evdokimov, op.cit. pp. 241-242).
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În acest sens, pentru Ortodoxie, în fiecare an, „Hristos Se naşte”, nu
doar: „S-a născut”! De aceea, credincioşii trăiesc duhovnicește sărbătoarea ca pe
un fapt prezent al întâlnirii lor cu Hristos Cel veșnic viu.
De asemenea, în rugăciunile de la împărtăşirea cu Trupul și Sângele
Domnului Hristos, noi Îi cerem zicând: „Cinei Tale, celei de Taină, astăzi, Fiul
lui Dumnezeu, părtaş mă primeşte…” .
Iar în cadrul unei zile liturgice, este evocată simbolic şi reînnoită
spiritual întreaga istorie a mântuirii, și anume prin rânduiala celor Şapte Laude,
așa cum se săvârşeşte ea în mănăstiri şi catedrale chiriarhale (Vecernia, Pavecerniţa,
Miezonoptica, Utrenia plus Ceasul 1 şi Ceasurile 3, 6, 9). Prin urmare, cele Șapte
Laude ne amintesc în fiecare zi de istoria mântuirii, de la cele mai îndepărtate
începuturi ale ei (crearea lumii şi a omului), până la sfârșitul lumii prezente,
când Hristos, Mirele Bisericii, va veni întru slavă să judece vii și morții
(cf. Matei 25, 31-46) și să dăruiască oamenilor viața veșnică, într-un cer nou
și un pământ nou (cf. Apocalipsa, cap. 3).
Numărul şapte al Laudelor ne aduce aminte de cele șapte zile (etape) ale
creaţiei, de cele şapte zile ale săptămânii și de cele şapte daruri ale Duhului
Sfânt, Care sfințește spațiul și timpul.
Timpul se sfințește prin rugăciune ca legătură a omului cu Dumnezeu Cel
Unul Sfânt. În această privinţă, este semnificativ faptul că Biserica Ortodoxă
are în cultul ei cartea numită „Ceaslovul”, potrivit căreia, rugăciunea ritmează
ca un orologiu timpul duhovnicesc al credinciosului. În plus, Calendarul, cu fiecare
zi sfinţită de pomenirea sfinţilor din calendar, cu fiecare lună, cu fiecare
sărbătoare, este fereastra sau ecranul prin care privim duhovnicește timpul, ca
timp sfinţit sau timp orientat spre viața veșnică.
Însă timpul mântuirii se prezintă sub mai multe aspecte. El este timpul
pocăinţei, timpul despătimirii, timpul rodirii şi al sfințirii omului prin legătura
sa permanentă cu Dumnezeu Cel sfânt și veșnic, încheindu-se cu acel „sfârşit
creştinesc” sau timpul trecerii la viaţa veşnică din Împărăția Cerurilor. Acolo vor
străluci, etern, ostenelile duhovnicești ale vieţii pământești şi se va arăta deplin
lumina lor harică primită de la Dumnezeu.
Valoarea unică a timpului pocăinţei, ca dar pentru dobândirea mântuirii,
nu poate fi exprimată deplin în cuvinte, deoarece acest timp cuprinde însăși
taina iubirii milostive și mântuitoare a lui Dumnezeu. Elocvente în această privinţă sunt cazul tâlharului de pe cruce, care s-a mântuit în ultima clipă a vieţii
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sale (cf. Luca 23, 43) sau pilda ultimilor lucrători din vie, care au fost răsplătiţi
ca și primii lucrători, deşi au venit în al unsprezecelea ceas (cf. Matei 20, 1-16).
La fiecare Sfântă Liturghie noi cerem lui Dumnezeu: „cealaltă vreme a
vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvârşi”, sau cerem să ne dăruiască
„sfârşit creştinesc vieţii noastre”, cu nădejdea folosirii timpului rămas al vieţii
noastre, ca timp al mântuirii.
În acest sens, Sfântul Isaac Sirul ne spune că viaţa noastră pe pământ este
ca o carte pe care o scriem noi, fiecare, prin faptele noastre, prin cuvintele noastre
şi prin gândurile noastre. Cât suntem încă în viaţa aceasta putem reveni asupra
a ceea ce am scris cu fapta, cu vorba sau cu gândul. Prin pocăinţă, prin îndreptare,
prin începutul bun, corectăm capitole din viaţa noastră, fraze întregi din cartea
vieţii noastre, exprimări greşite! Dar, atunci când s-a încheiat viaţa noastră pe
pământ, se pune sigiliu pe cartea vieţii noastre şi nu mai putem îndrepta nici
capitolele, nici frazele, nici cuvintele, ci rămân aşa cum ne-a găsit ceasul morţii
şi ziua judecăţii (vezi Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, Ed. BunaVestire, Bacău, 1997, p. 190 - rezumat).
Deci, timpul pe care îl avem la dispoziţie poate fi timpul căderii sau timpul
ridicării. Poate fi timpul rodirii sau timpul risipirii darurilor primite prin naştere
ca: sănătate, inteligenţă, frumuseţe ș.a. De asemenea, darurile primite la Botez
ca daruri ale Duhului Sfânt pot fi înmulţite sau pot fi risipite. Totul depinde
de noi, de credința, voința și lucrarea noastră, dacă sfinţim timpul prin rugăciune,
pocăință și fapte bune sau profanăm și pierdem timpul vieții noastre prin nepăsare,
lenevire și amânare.
Să ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinților să
ne ajute să dobândim bucuria sfinţirii timpului vieții noastre pământești, ca timp
al mântuirii și al pregustării vieții veșnice din Împărăția Cerurilor.
Hristos Domnul, Împăratul veacurilor, să vă dăruiască tuturor celor care
vă rugați, la trecerea dintre ani și în tot anul, sănătate şi mântuire, pace și bucurie, să binecuvânteze familiile și activităţile dumneavoastră și să vă împlinească toate dorinţele de bine, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria sfinților.
Întru mulţi şi fericiţi ani, cu spor în credință și în fapte bune!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Trecerea la cele veșnice a Înaltpreasfințitului
Părinte Arhiepiscop Epifanie Norocel
al Buzăului și Vrancei
(7 ianuarie)
Alexandru BRICIU, Marinel Laurențiu MARCU

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Epifanie Norocel al Buzăului şi Vrancei
a trecut la Domnul în ziua de 7 ianuarie. Trupul neînsufleţit al celui care a fost timp
de 30 ani Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei a fost înmormântat în ziua de 10 ianuarie,
în cripta din Catedrala arhiepiscopală „Înălţarea Domnului” şi „Sfinţii Trei Ierarhi”
din Buzău. Preoţii şi credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei l-au condus pe
ultimul drum pe cel care le-a fost arhipăstor, slujba de înmormântare fiind oficiată de
un impresionant sobor de ierarhi, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei.

Vestea plecării spre Împărăţia
Cerurilor a Părintelui Arhiepiscop
Epifanie a întristat întreaga Biserică
Ortodoxă Română şi a lăsat un mare
gol în sufletele celor care l-au cunoscut,
a colaboratorilor săi şi în inimile tuturor
credincioşilor pe care i-a păstorit.
Decesul a survenit în după-amiaza
zilei de 7 ianuarie. A doua zi dimineaţă,
sicriul cu trupul neînsufleţit a fost
depus în Catedrala voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din Buzău,
unde Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţi35
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tul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, delegaţi
ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au săvârşit o slujbă de pomenire.
Trupul Arhiepiscopului Epifanie a fost purtat apoi în procesiune din lăcaşul de
rugăciune spre noua Catedrală arhiepiscopală cu hramurile „Înălţarea Domnului”
şi „Sfinţii Trei Ierarhi” din oraş, unde credincioşii din eparhie au putut aprinde
o lumânare şi rosti o rugăciune pentru cel ce le-a fost ierarh zeci de ani.
În seara zilei de miercuri, 9 ianuarie, mai mulți ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române, membri ai Administraţiei eparhiale buzoiene, cler şi
credincioşi din zonă au întâmpinat la noua catedrală din Buzău, ctitorie a
Arhiepiscopului Epifanie, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române şi Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, ocazie
cu care s-a oficiat și slujba trisaghionului.
Joi dimineaţa, 10 ianuarie, în aceeași catedrală din Buzău, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un impresionat
sobor de ierarhi, din care au făcut parte ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de soborul arhiereilor prezenţi la slujba
de înmormântare a vrednicului de pomenire Părinte Epifanie,
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
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şi Bucovinei, ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului,
ÎPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, ÎPS Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor,
ÎPS Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Argeşului
şi Muscelului, ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului, PS Corneliu, Episcopul Huşilor, PS Nicodim, Episcopul
Severinului şi Strehaiei, PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor,
PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Gurie,
Episcopul Devei şi Hunedoarei, PS Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, PS Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului, PS Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, şi PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului. De asemenea, la slujbă au asistat PS Datev Hagopian,
Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, reprezentanţi ai autorităţilor centrale
şi locale, preoţi, monahi şi monahii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, precum
şi o mulţime de credincioşi veniţi să-şi conducă pe ultimul drum ierarhul.
După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
împreună cu ierarhii prezenți la eveniment, a săvârşit slujba de prohodire a
Arhiepiscopului Epifanie, care s-a săvârşit după rânduiala înmormântării
călugărilor, aşa cum se procedează și în cazul ierarhilor. Slujba de înmormântare,
caracterizată de simplitate şi sobrietate, a amintit pentru ultima oară de voturile
monahale pe care Arhiepiscopul Epifanie le-a asumat când a intrat în cinul
monahal şi de renunţarea la această lume trecătoare pentru a gusta în arvună
darurile lui Dumnezeu. Purtând în mâini, după obicei, lumânări și ştergare,
ierarhii, ceilalți slujitori și sute de credincioşi buzoieni şi vrânceni s-au rugat
împreună pentru ca Dumnezeu să sălăşluiască sufletul Arhiepiscopului
Epifanie în latura aleşilor săi, în casa slavei Sale și în desfătarea raiului.
La finalul slujbei de prohodire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
rostit un cuvânt de binecuvântare, pe care îl redăm mai jos integral:
Un arhipăstor misionar și harnic - Arhiepiscopul Epifanie al
Buzăului şi Vrancei (1932 - 2013)
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând ei faptele
voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16).
Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că lumina pe care omul
o adună în sufletul său nemuritor în timpul vieţii pământeşti şi o ia cu el după
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Moment din timpul slujbei de înmormântare a vrednicului de pomenire Părinte Epifanie,
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

moartea trupească, nu rămâne cu totul ascunsă oamenilor încă din timpul
vieţii sale pe pământ.
Această lumină este lumina virtuţilor sau a roadelor Duhului Sfânt în
om (cf. Galateni 5, 22-23), este lumina harului dumnezeiesc pe care omul
credincios l-a făcut roditor prin credinţă puternică, prin cuvinte ziditoare şi
prin faptele iubirii milostive şi smerite. Această lumină a faptelor bune se vede
mai ales în viața și activitatea Arhiepiscopului Epifanie al Buzăului și Vrancei.
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Epifanie s-a născut în data de 14
decembrie 1932, în comuna Mălini, judeţul Suceava, primind la Botez numele Gavriil. În anul 1948, a intrat în viaţa monahală în obştea Mănăstirii
Râşca din judeţul Suceava.
Între anii 1951 - 1956 a urmat cursurile Seminarului Teologic de la
Mănăstirea Neamţ şi ale Seminarului Teologic de la Curtea de Argeş.
În data de 14 aprilie 1953 a fost călugărit în obştea Mănăstirii Neamţ,
de către Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei şi Sucevei, primind
numele Epifanie.
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Între anii 1957 şi 1959 a urmat cursurile Institutului Teologic Ortodox
Universitar din Bucureşti.
Studiile universitare le-a continuat la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Sofia, Bulgaria, unde, în anul 1961 a obţinut licenţa în teologie. Între
anii 1961 - 1962 a urmat cursurile Şcolii doctorale de la Bucureşti la specialitatea Istorie Bisericească Universală, pe care le-a continuat la Academia
duhovnicească a Patriarhiei Moscovei de la Zagorsk, între anii 1962-1964.
Între anii 1965-1971 a fost profesor şi director la Seminarul Teologic de
la Mănăstirea Neamţ, iar între 1971-1975 a fost stareţul Mănăstirii Neamţ.
În data de 9 noiembrie 1975 a fost hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, primind titlul Tomitanul.
În duminica zilei de 4 iulie 1982, în Catedrala episcopală din Buzău, a
fost întronizat Episcop al Buzăului, de către vrednicul de pomenire Patriarhul
Iustin Moisescu.
În data de 8 noiembrie 2009 Episcopia Buzăului a fost ridicată la rangul
de Arhiepiscopie, iar Arhipăstorul ei a primit rangul de Arhiepiscop al
Buzăului şi Vrancei.
Astfel, din cei 80 de ani de viaţă, timp de 65 de ani a slujit Biserica, mai
întâi ca monah, și apoi ca profesor, stareț, episcop-vicar, episcop şi arhiepiscop.
Traversând vremuri de încercare şi multe oprelişti, în timpul comunismului acest
harnic ierarh a reuşit, cu răbdare constantă şi înţelepciune practică, să păstreze şi
să promoveze credinţa creștină ortodoxă şi cultura românească din această străveche eparhie de la Curbura Carpaţilor pe mai multe planuri ale vieţii bisericești.
Înzestrat cu un veritabil simţ practic, ierarhul misionar Epifanie Norocel s-a preocupat de restaurarea sau repararea a numeroase biserici din parohii
şi mănăstiri şi de construirea unui impresionant număr de biserici şi paraclise
noi pe tot cuprinsul eparhiei. A iniţiat şi a îndrumat ample lucrări de restaurare
și dotare la Catedrala voievodală „Adormirea Maicii Domnului”
din Buzău, la paraclisul Episcopiei şi Reşedinţa episcopală, precum şi la edificiul
Cancelariei episcopale şi al Seminarului Teologic Liceal „Episcopul
Chesarie“din Buzău. De asemenea, a înfiinţat două seminare monahale, şi
anume Seminarul monahal „Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul
Ciprului“ la Mănăstirea Răteşti (1996) şi Seminarul monahal de la Mănăstirea
Ciolanu (1997), a înfiinţat un nou muzeu bisericesc al Eparhiei Buzăului şi
Vrancei, a reactivat revista eparhială Glasul Adevărului şi a înfiinţat numeroase
aşezăminte social – filantropice.
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Ctitoria de suflet a Înaltpreasfinţiei Sale este însă noua Catedrală Arhiepiscopală din Buzău, cu hramurile „Înălţarea Domnului“ şi „Sfinţii Trei
Ierarhi“, unde şi-a pregătit din vreme locul de veci, întru aşteptarea Învierii
celei de obşte.
În plan spiritual, cea mai importantă lucrare a fost canonizarea Sfântului
Ierarh martir Teodosie de la Brazi (18-19 mai 1996) şi a Sfântului Cuvios
Vasile de la Poiana Mărului (4-5 martie 2003) pentru care s-a îngrijit de
aducerea lor în memoria Bisericii şi inimile credincioşilor, prin rânduirea
slujbelor, acatistelor şi a icoanelor, precum şi prin ctitorirea de lăcaşuri sfinte
ocrotite de acești sfinți.
Totodată, Părintele Arhiepiscop Epifanie a fost un mare susţinător al construirii Catedralei Mântuirii Neamului, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
fiind între primele trei eparhii din ţară (după Bucureşti şi Sibiu) în ceea ce
priveşte contribuţia la colecta naţională pentru realizarea acestei lucrări mari
şi sfinte. În acelaşi timp a susţinut în mod constant activitatea misionară a
Televiziunii TRINITAS şi a Radioului TRINITAS, precum şi alte activităţi

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel luându-şi rămas-bun de la vrednicul de pomenire Părinte
Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
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sociale ale Patriarhiei Române (Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” –
Techirghiol, în anul 2012).
Părintele Arhiepiscop Epifanie rămâne în memoria noastră ca fiind un
ierarh misionar, un păstor harnic şi un dinamic slujitor liturgic, prin fidelitatea
sa faţă de credinţa vie, tradiţia liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe, fiind,
în acelaşi timp, un bun iconom şi un om darnic.
La acest moment de mare tristeţe pentru Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
şi pentru întreaga Biserica Ortodoxă Română, în numele ierarhilor Sfântului
Sinod şi al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului, vieţuitorilor
din mănăstiri şi credincioşilor îndoliatei Arhiepiscopii a Buzăului şi Vrancei,
părinteşti condoleanţe, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul
Cel Veşnic, să aşeze sufletul vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Epifanie,
fratele nostru, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi, în ceata sfinţilor
Săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia mântuirii şi a vieţii veşnice.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!
†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei
În continuare, părintele Costică Panaite, consilier cultural al eparhiei, a
rostit cuvântul omagial „Arhiepiscopul Epifanie la ceasul prohodirii”, plin de
mărturii despre faptele bune ale arhipăstorului trecut la cele veşnice. În sinteză,
părintele a arătat că „vrednicul Arhiepiscop Epifanie a fost caracterizat de un
zel apostolic, de dorinţa de a aduce vestea cea bună a Domnului şi speranţa
mângâierii credincioşilor Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei din toate localităţile, chiar şi în cele mai izolate sate şi cătunuri”.
După momentul omagial, a urmat procesiunea cu trupul neînsufleţit al
arhiereului în jurul Catedralei. În faţa cortegiului funerar au mers ierarhii,
apoi ceilalți clerici slujitori, soborul lor fiind urmat de maicile cu căţui,
persoanele apropiate şi rudele, reprezentanţii instituţiilor statului, preoţii,
monahii, monahiile şi mulţimea de credincioşi. De asemenea, în faţa
cortegiului au fost duse toaca, crucea de mormânt, steagurile, ripidele şi Sfânta
Cruce, Mitra şi Omoforul pe care le-a purtat în viaţă Arhiepiscopul Epifanie,
precum și perna cu decoraţiile ierarhului. După cele 4 opriri în cadrul cărora
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s-au rostit rugăciuni pentru odihna sufletului adormitului, trupul neînsufleţit
al Arhiepiscopului Epifanie a fost depus în mormântul pe care şi l-a pregătit
din timpul vieţii în noua Catedrală arhiepiscopală, unde v-a rămâne până la
a doua venire a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos.
Date biografice
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Epifanie Norocel s-a născut pe 14 decembrie 1932 în localitatea Mălini din judeţul Suceava. În anul 1948 a intrat în
obştea Mănăstirii Râşca. A studiat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea
Neamţ între anii 1951 şi 1955 şi a primit tunderea în monahism, luând
numele de călugărie Epifanie. Între 1955 şi 1956 a studiat la Seminarul Teologic
de la Curtea de Argeş, iar între 1957 şi 1959 a urmat cursurile Institutului
Teologic Ortodox Universitar din Bucureşti, actuala Facultate de Teologie Ortodoxă
„Justinian Patriarhul”. Studiile universitare le-a continuat la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Sofia, Bulgaria, unde a obţinut licenţa în teologie.
Între anii 1961 şi 1962 a urmat cursurile Şcolii doctorale de la Bucureşti la
specialitatea Istorie Bisericească Universală, pe care le-a continuat la Academia
duhovnicească a Patriarhiei Moscovei de la Zagorsk, între anii 1962 şi 1964.
A fost profesor la şcoala monahală de la Mănăstirea Dragomirna, apoi profesor
şi director al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ. Între anii 1971
şi 1975 a fost stareţ al Mănăstirii Neamţ. La data de 9 noiembrie 1975 a fost
hirotonit arhiereu cu titulatura Epifanie Tomitanul, ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos. Pe 4 iulie 1982 a fost întronizat Episcop titular al Episcopiei Buzăului. În 2009, a fost ridicat la rangul de
Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei. În timpul păstoririi sale s-a construit noua
Catedrală arhiepiscopală din Buzău cu hramurile “Înălţarea Domnului” şi
“Sfinţii Trei Ierarhi”, s-au înfiinţat numeroase parohii şi mănăstiri şi au fost
restaurate monumente de istorie şi tradiţie, între care Catedrala voievodală
din Buzău, Reşedinţa eparhială şi clădirile Centrului eparhial.
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Summary: The passing over to eternity of His Eminence the Most Reverend
Archbishop Epifanie Norocel of Buzău and Vrancea.
His Eminence the Most Reverend Archbishop Epifanie Norocel of Buzău and
Vrancea passed over to the Lord, on the 7th of January. The lifeless body of he who
had been Archbishop of Buzău and Vrancea for thirty years was buried, the 10th of
January, in the vault of „The Ascension of the Lord„ and „The Hoy Three Hierarchs”
Archiepiscopal Cathedral in Buzău. The clergy men and the faithful of the Archbishopric of Buzău and Vrancea accompanied on the last way he who had been their
archpastor, the funeral service being celebrated by a vast group of hierarchs headed
by His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, and
acting Archbishop of Buzău and Vrancea. The obsequies were also attended by His
Grace Datev Hagopian, Head of the Armenian Eparchy in Romania, as well as representatives of the central and local authorities. On the issue of the office where
prayers had been said for the dear departed, His Beatitude Father Patriarch Daniel
gave an address of blessing, headed: A Missionary and Tireless Archpastor – Archbishop Epifanie of Buzău and Vrancea (1932-2013), wherein the actuated Archbishop
Epifanie’s life, the achievements during his pastorship, and his open-mindedness to
the missionary work of the Romanian Orthodox Church. After His Beatitude Father
Patriarch’s address, Father Costică Panaite, Eparchial Cultural Counsellor, pronounced the speech of homage „Archbishop Epifanie in the day of his obsequies”, giving
evidence of the good deeds of the archpastor who passed over to eternity.
After these moments of festive solemnity the hierarch’s lifeless body was brought
in a procession round the Cathedral. After the four stations, when prayers were being
elevated for the rest of the departed’s soul, Archbishop Epifanie’s lifeless body was
lied down in the tomb which he had prepared for this purpose ever since he was
alive, in the new Archiepiscopal Cathedral, where he is to rest until our Lord and
Savior Jesus Christ’s second on-coming.
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Sesiune dedicată Zilei Culturii Naţionale
şi poetului național Mihai Eminescu
la Academia Română
(15 ianuarie)
Raluca BRODNER, Ioan BUŞAGĂ

La Academia Română a avut loc, pe data de 15 ianuarie 2013, o sesiune dedicată
Zilei Culturii Naţionale şi poetului naţional Mihai Eminescu. Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu academicieni, personalităţi din toate domeniile vieţii sociale, clerici şi un public numeros au participat mai
bine de trei ore la sărbătoarea dedicată, deopotrivă, poetului nepereche şi culturii
noastre. Au fost prezentate operele fundamentale apărute în anul 2012 sub egida
Academiei şi au fost acordate Premiile Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

Academicianul Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, a deschis
sesiunea dedicată Zilei Culturii Naţionale, recunoscând că “datoria Academiei
Române este de a garanta păstrarea şi promovarea culturii naţionale în
înţelesul său cel mai larg. Pentru îndeplinirea acestei misiuni avem nevoie de
ajutorul autorităţilor, al societăţii civile, al fiecărui cetăţean conştient”.
La tribuna înaltului for de ştiinţă şi de cultură a urmat Daniel Constantin
Barbu, ministrul culturii, care a răspuns la întrebarea: De ce 15 ianuarie este Ziua
Culturii Române? „În primul rând este ziua de naştere a lui Eminescu, cel care
dă culturii române o faţă care este, pe de o parte, profund naţională, şi în acelaşi
timp, un chip care priveşte spre Europa. Eminescu a devenit metafora vie a
culturii române. Tot el a purtat o judecată globală asupra societăţii româneşti şi
a făcut-o într-un mod critic. Paradoxul eminescian, paradoxul culturii române,
este acela că, fiind inima identităţii noastre, cultura naţională ne obligă să fim
întotdeauna critici în raport cu această identitate. Cred că aceasta este moştenirea
fundamentală pe care ne-a lăsat-o Eminescu şi pe care o celebrăm astăzi.”
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Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale, a vorbit despre cultura
română şi contribuţia lui Mihai Eminescu la convertirea acesteia într-o cultură
naţională, insistând asupra fapului că “Eminescu a devenit o instituţie de
verificare a cunoştinţelor noastre de limbă română, dar şi de modelare a
spiritului nostru liric, cât şi de validare a noţiunii variabile, dar inviolabile de
naţiune română”. Mihnea Cosmin Costoiu, ministrul delegat pentru învăţământul superior şi cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, a spus: “Cred
într-un Eminescu demistificat, pe care să-l lecturăm şi să nu-l judecăm. Este
important pentru noi ca popor, ca români, ca oameni să continuăm să-i sprijinim
pe cei care ne pot ajuta să educăm generaţiile cu şi prin Eminescu. Este o datorie
şi o demnitate pe care nu trebuie să le ratăm, în special generaţia noastră.”
Academicianul Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, a
amintit despre Eminescu, poet naţional, despre obligaţiile pe care le avem faţă
de cultura trecutului, dar şi despre starea actuală a culturii noastre. “Starea
naţiunii noastre, în ceea ce priveşte cultura, dă semne îngrijorătoare. Se impun
mai mult decât oricând măsuri de corectare ale unor căi alese care s-au dovedit

Moment din timpul sesiunii dedicate Zilei Culturii Naţionale
şi poetului naţional Mihai Eminescu la Academia Română
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nepotrivite. În ultimele decenii, s-a asistat la o îngrijorătoare scădere a nivelului
de cunoaştere şi de folosire a limbii, lucru constatat în presa scrisă şi la televiziune. La fel de gravă este şi necunoaşterea istoriei. Ignorarea experienţelor
trecutului, manuale neatractive şi neechilibrate, un număr insuficient de ore,
mergând până la suprimarea materiei, explică această situaţie regretabilă. O
altă situaţie care se cere remediată cu prioritate este cea a evidenţei şi a difuzării
cărţii. Tot în aceste ultime decenii a avut loc o explozie editorială fără precedent,
dar, din păcate, cartea noastră rămâne un bun provincial. Nu există o evidenţă
a apariţiilor, iar despre o difuzare organizată la scară naţională nu poate fi vorba.”
Academicianul Dinu C. Giurescu, cunoscut istoric, de curând deputat,
şi-a presărat discursul cu observaţii ce au vizat Legea educaţiei naţionale, „care
discriminează negativ elevii români. Oful meu este de ce elevii noştri nu pot
beneficia de aceleaşi lucruri câştigate de către elevii care aparţin comunităţilor
etnice minoritare”, vorbitorul venind cu dovezi clare ale celor afirmate,
desprinse din Legea educaţiei. „Disciplina istorie a fost practic eliminată ca
disciplină formativă a tineretului şi trecută pe o linie de garaj. De asemenea,
sper ca problema manualelor să se poată remedia, eliminând principiul tematic
şi revenind la expunerea lor cronologică, şi să se dea o mai mare importanţă
învăţării istoriei românilor”, a mai spus academicianul.
Academicianul Nicolae Breban a adus în discuţie necesitatea libertăţii în
cultură, aspect des invocat astăzi, „când cultura română este, pot spune, aruncată
la câini, de parcă ne-ar fi ruşine de limba pe care o vorbim, de naţiunea în
care ne-am născut. Noi, bătrânii de astăzi, suntem dispuşi să luptăm”.
Academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii din Cluj, a ţinut
să sublinieze: „Grav este zelul prin care ne ponegrim cultura românească,
limba, literatura şi trecutul naţional, ca şi instituţiile menite din vechime să
apere şi să cultive valorile naţionale. Nu pretinde nimeni laude, discursuri
encomiastice şi elogii nemeritate! A critica nu înseamnă a denigra! Un ton de
bunăvoinţă şi de optimism ne-ar scuti de multe teribilisme. Cred că a sosit
un timp în care ne trebuie realism, responsabilitate, asumare, solidaritate.
Şcoala, familia şi Biserica se cuvin repuse în drepturile lor, cultivate, preţuite,
stimulate. Dacă nu am pierit, înseamnă că avem un rost.”
Academicianul Mihai Cimpoi şi-a început cuvântul printr-o înştiinţare
care a stârnit aplauzele celor prezenţi. Astfel, printr-o decizie a Parlamentului
din Chişinău, ziua de 15 ianuarie este marcată şi în spaţiul basarabean ca Zi
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel participând la sesiunea dedicată Zilei Culturii Naţionale
şi poetului naţional Mihai Eminescu la Academia Română

a Culturii Naţionale Româneşti. De asemenea, academicianul a precizat că
„poetul naţional al tuturor românilor ne-a ajutat să supravieţuim şi să ne păstrăm
limba română” şi a susţinut ideea înfiinţării unui program sistematizat de
promovare a valorilor noastre în străinătate. În continuare, Mihai Cimpoi a
reţinut atenţia auditoriului prin prezentarea câtorva cărţi despre poetul nostru
naţional, între care şi un Dicţionar enciclopedic „Mihai Eminescu”, apărut
sub semnătura domniei sale.
Academicianul Dan Hăulică, preşedintele Fundaţiei “Credinţă şi creaţie
Maica Benedicta”, cel care a prezentat publicului trei cărţi reeditate, aparţinând academicienei Zoe Dumitrescu-Buşulenga (cunoscută în ultimii ani de
viaţă ca maica Benedicta), a captat audienţa cu un discurs închegat, pertinent,
din care am reţinut: „Eminescu nu este o instituţie decât pentru funcţionari.
El este o instanţă supremă a cugetului românesc, aşa trebuie să-l abordăm.
Nu trebuie să ne apropiem o singură dată pe an de Eminescu. Această apropiere
trebuie să fie imens respectuoasă, întotdeauna intensă faţă de această sursă
extraordinară, magnetic vie, de putere, pe care ne-o oferă geniul. E foarte
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Moment din timpul sesiunii dedicate Zilei Culturii Naţionale
şi poetului naţional Mihai Eminescu la Academia Română

important să ne păstrăm tonicitatea în admiraţie şi, în acelaşi timp, o firească
modestie. Avem imensa şansă de a fi dat viitorimii şi universalităţii nişte genii
de puterea lui Eminescu şi Brâncuşi. Asta ne salvează pentru totdeauna.
Întoarcerea la Eminescu este pentru noi un destin. Să nu uităm vorba pe care
le-o spunea prietenilor săi Zoe Dumitrescu-Buşulenga pe patul de spital:
„Apăraţi-l pe Mihai!”.”
Dezbaterile au fost încheiate de către acad. Eugen Simion, preşedintele
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, care a precizat că Mihai Eminescu
a dăruit multe poporului român, iar acesta este dator să facă ceva pentru cel
care ne-a deschis porţile modernităţii. În acest context, academicianul a
condamnat concepţia „cu totul nefericită” a manualelor şcolare, în privinţa
istoriei românilor, a limbii române, a istoriei literaturii române, în care este
cuprinsă şi literatura religioasă, care a contribuit esenţial la susţinerea limbii
şi culturii noastre. Această concepţie a manualelor, a mai arătat academicianul,
„plasează gândirea tinerilor într-un spaţiu primitiv şi acultural”.
Ca urmare a dezbaterilor despre ceea ce înseamnă cultura de sub aceste
vremuri şi vremi, acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, a
precizat că, în urma unei consultări ad-hoc între membrii Academiei Române
care se aflau în prezidiu şi miniştrii invitaţi, s-a decis înfiinţarea a două comisii:
una pentru programa şi manualele de limba română şi o altă comisie pentru
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programa şi manualele de istoria românilor. Pentru a se corecta toate cele
semnalate în cadrul acestei sesiuni, ambele comisii vor fi conduse de membri
ai Academiei Române.
În semn de recunoştinţă pentru Mihai Eminescu, Academia Română a
reuşit publicarea facsimilelor poetului naţional, adică 14.000 de pagini. „Două
lucruri cred că trebuie să facem pentru Eminescu. În primul rând, să-l publicăm,
să-l citim, să-l interpretăm corect, să înnoim punctul nostru de vedere şi, în al
doilea rând, trebuie să-l ferim pe Eminescu de zelatorii lui, ca şi de detractorii
lui. Din păcate, în ultimele decenii s-au exprimat mai ales aceştia din urmă”,
a precizat academicianul Eugen Simion.
Evenimentul a cuprins şi prezentarea operelor fundamentale apărute în
anul 2012. Este vorba de un proiect început de Academia Română şi continuat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Arte, în care s-a reuşit publicarea
a 150 de volume din colecţia „Opere fundamentale ale clasicilor literaturii
române”. În anul 2012 s-au publicat câteva volume de referinţă: Lucian Blaga
(poezii şi piese de teatru în 3 volume); Hortensia Papadat-Bengescu, cea dintâi
proustiană din literatura română (cele 8 romane, inclusiv romanul “Străina”,
în 3 volume); I. L. Caragiale (opera completă în 5 volume); Ioan Slavici (opera
integrală în 10 volume); Compendiu general al literaturii române; George
Călinescu (opera publicistică integrală în 12 volume); Emil Cioran (opere integrale în două volume).
În acest an, va apărea “Tratatul de istorie a românilor”, realizat de Secţia
de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române, al cărei preşedinte de
onoare este acad. Dan Berindei.
Premiile Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă
Cu prilejul serbării Zilei Culturii Naţionale, s-au acordat diplome pentru
persoanele care s-au distins în sprijinirea culturii române. Acad. Ionel Haiduc
împreună cu acad. Eugen Simion au acordat diploma “Meritul academic” lui
Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, pentru modul exemplar
cu care susţine proiectele culturale de interes regional şi naţional. De asemenea,
au fost acordate Premiile Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, sprijinul
financiar venind din partea Primăriei sectorului 2 al Capitalei.
În domeniul Ştiinţei, juriul a ales-o pe dr. Mariana Dana Dămăceanu,
cercetător ştiinţific la Institutul “Petru Poni” din Iaşi, pentru cercetările în
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel adresând felicitări organizatorilor sesiunii dedicate Zilei Culturii Naţionale şi poetului naţional Mihai Eminescu la Academia Română

domeniul materialelor inovative pe bază de polimeri. În domeniul Artei au
fost oferite două premii. Primul, lui Paul Cernat, lector la Facultatea de Litere
a Universităţii din Bucureşti, pentru critică, istorie şi teorie literară, iar al doilea
lui Marin Diaconu, pentru realizarea ediţiei “Cioran”.
Evenimentul s-a încheiat cu un recital din poezia lui Mihai Eminescu,
susţinut de actorul Dorel Vişan.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al Academiei
Române, a adresat mulţumiri şi felicitări organizatorilor şi participanţilor,
după care a precizat: „Am putea rezuma toată această frumoasă solemnitate şi
bogăţie de idei, solemnitatea zilei şi cultura comuniunii prin vestitul sau
cunoscutul dicton: «Sufletul culturii este cultura sufletului», şi aceasta înseamnă
desigur educaţie şi cultură permanentă. Ne rugăm lui Dumnezeu să
binecuvânteze pe toţi cei care contribuie în mod constant la promovarea culturii
naţionale, desigur, în context internaţional. Pentru noi Eminescu este un
român model, în orice împrejurare, care evită în acelaşi timp dizolvarea
românului într-un internaţionalism invadator şi izolarea lui într-un provincia50
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lism autosuficient. Această atitudine se poate cultiva constant prin discernământ
critic, în selectarea valorilor, pentru că valorile sunt multe şi nu se pot reduce
doar la valută, şi prin spirit creator în realizarea sintezelor vitale şi binefăcătoare
nu doar pentru individ, ci şi pentru naţiune”.
Evenimentul a fost organizat de Secţia de Filologie şi Literatură, Secţia
de Ştiinţe Istorice şi Arheologie şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.

Summary: Session dedicated to the Feast Day of our National Culture and our
national poet Mihai Eminescu, at the Romanian Academy.
A session dedicated to the Feast Day of our National Culture and our national
poet Mihai Eminescu took place, on the 15th of January, at the Romanian Academy.
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, along
with other members of the Academy, with personalities from every social domain,
clergymen, as well as a vast audience, have participated for more than three hours, in
the festival dedicated to both our peerless poet and our culture. Essential works edited
and released in 2012, under the aegis of the Academy were presented therewith, and
the prizes of the National Foundation for Science and Arts were also awarded.
In token of gratitude for Mihai Eminescu, the Romanian Academy was
successful in publishing our national poet’s facsimiles, i.e., fourteen thousand pages
or thereabout. This notable event also included the presentation of the poet’s essential
works that had been out in 2012. It matters about a project initiated by the Romanian
Academy and carried out by the National Foundation for Science and Arts,
wherewithin 150 volumes of the collection „Essential Works of the Romanian
Literature’s Clasics” were successfully published. On the occasion of the celebration
of the Feast Day of the National Culture, diplomas were bestowed upon they that
stood out with supporting the Romanian culture. Mr. Ionel Haiduc and Mr. Eugen
Simion, Members of the Academy, bestowed the diploma of „High Academic Merit”
upon Mr. Ion Dumitrel, chairman of Alba County Council for his commendable
way of backing up the cultural projects of regional and national interest. The Prizes
of the National Foundation for Science and Arts were also awarded under the
sponsorship from the 2nd City District-Townhall.
Within the scientific field, the jury awarded Mrs. Dr. Mariana Dana
Dămăceanu, scientific researcher at „Petru Poni” Institute in Iaşi, for her research in
the field of the innovative materials having a polymeric basis. Two prizes were awarded
within the artistic domain. The first went to Mr. Paul Cernat, senior lecturer at the
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Faculty of Letters of the University of Bucharest, for literary critics, history and theory;
the second went to Mr. Marin Diaconu, for having achieved the „Cioran” edition.
The session drew to an end with a recitation from Mihai Eminescu’s poetry
performed by the actor Dorel Vişan.
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
Honorary Member of the Romanian Academy, gave a word of gratitude and
congratulations to both organizers and participants, adding at the end: „Having all
lived the beautiful solemnity of today and abundance of ideas, we could single out
both the dignity of this event and the culture of communion by famous well-known
aphorism: „The soul of the culture is the culture of the soul”, and of course this
implies everlasting education and culture”.
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Săptămâna de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor
(18 - 25 ianuarie)
Damian ANFILE

Desfășurată în perioada 18-25 ianuarie 2013, Săptămâna de Rugăciune pentru
Unitatea Creștinilor a reunit la București reprezentanții tuturor cultelor și confesiunilor
creștine din România. Serile de rugăciune, ce au început la Catedrala patriarhală,
desfășurându-se ulterior la bisericile celorlalte confesiuni, au avut drept temă de
meditație cuvintele prorocului Miheia: Cum mă voi înfățișa înaintea Domnului?
(Miheia 6, 6-8). Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la seara de rugăciune
din data de 18 ianuarie, adresând participanților un cuvânt de întâmpinare și totodată
rostind un mesaj cu privire la tema de meditație propusă.

Potrivit unei tradiții vechi de peste un secol, anual, în a treia săptămână
a lunii ianuarie (18 - 25 ianuarie), Bisericile creştine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru unitatea creştină. În Biserica Ortodoxă Română,
potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 6745/29 octombrie 2008, la Catedrala
patriarhală, în alte catedrale şi biserici ortodoxe din ţară şi străinătate,
reprezentanţii celorlalte culte creştine asistă la slujba ortodoxă (Vecernia), fără
implicare liturgică. După slujba ortodoxă, reprezentanţii oficiali ai celorlalte
Biserici creştine vor putea prezenta mărturii asupra convieţuirii paşnice şi
cooperării ecumenice locale sau regionale, astăzi. De asemenea, clericii
ortodocşi români prezenţi la rugăciunea ecumenică organizată de celelalte
Biserici creştine vor asista la rugăciunea acestora, fără implicare liturgică, iar
apoi vor putea rosti un cuvânt privind tema întâlnirii.
La București, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștină a debutat
vineri, 18 ianuarie, la Catedrala patriarhală, prin oficierea slujbei Vecerniei de
către Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, în prezența
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a
reprezentanților celorlalte culte și confesiuni creștine din România.
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Moment din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
la Catedrala Patriarhală din Bucureşti

Cu acest prilej, Patriarhul României a adresat participanților un cuvânt
de bun-venit: „Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest moment frumos şi
solemn de întâlnire a noastră în duh de rugăciune şi în duh de cooperare fraternă
pentru binele semenilor care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Hristos
Domnul, Care este pelerin spre Emaus, este întotdeauna împreună călător cu
cei care caută în lumea aceasta ceea ce nu este în lumea aceasta, Împărăţia lui
Dumnezeu, după cum spune Sf. Grigore de Nyssa şi anume că taina creştinismului este a căuta în lumea aceasta ceea ce nu este din lumea aceasta, adică
Împărăţia Lui Dumnezeu”.
Totodată, Preafericirea Sa a arătat că apropierea dintre creștini trebuie
însoțită, pe lângă citirea Sfintei Scripturi și rugăciunea pentru unitate, cu
cooperarea practică: „Este nevoie să ajutăm pe cei săraci, în care este prezent
Hristos, pe cei bolnavi în care este prezent tainic Hristos, astfel încât criteriul
ultim al judecăţii universale este lumina iubiri milostive faţă de semenii noştri.
Toate Bisericile sunt chemate ca, pe lângă frumuseţea spirituală a sfintelor
slujbe şi a predicilor misionare, să predice şi să slujească nu numai prin cuvânt,
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ci şi prin faptă. Această împreună-călătorie pe calea sau pe drumul faptelor
iubirii creştine, ale carităţii sau filantropiei, dau o credibilitate şi mai mare
lucrării şi mărturiei noastre în lume”.
În încheiere, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat rolul
Bisericii creştine în împreună călătorie pe calea faptelor iubirii creştine pentru
rezolvarea problemelor singurătăţii, suferinţei, migraţiei sau nedreptăţii sociale,
nu numai prin cuvânt, ci mai ales prin faptă: „Apropierea dintre creştini trebuie
însoţită, pe lângă citirea Sfintei Scripturi şi rugăciunea pentru unitate, de o
conlucrare, o cooperare practică, într-o societate din ce în ce mai tulburată
din punct de vedere spiritual şi polarizată din punct de vedere material. Este
nevoie să-i ajutăm pe cei săraci, pe cei bolnavi, în care este tainic prezent Hristos,
astfel încât criteriul ultim al Judecăţii universale să fie lumina iubirii milostive
faţă de semenii noştri”.
După cuvântul de întâmpinare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
meditația serii, pe baza temei stabilite în acest an, anume cuvintele prorocului
Miheia – Cum mă voi înfățișa înaintea Domnului? (Miheia 6, 6-8) – Înaltpreasfințitul Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Armene din România,
a prezentat meditația serii. De asemenea, la sfârșitul slujbei, Înaltpreasfinția
Sa a adresat un mesaj în care a arătat că ideea de întrajutorare socială este
imperfectă fără înțelegerea celui străin și a celui sărac drept chipuri ale lui
Dumnezeu: „Exemplul lui Hristos în viaţa noastră trebuie să rămână viu. El
nu este numai Adevărul, Calea şi Viaţa, El este şi nevoiaşul, orfanul, văduva,
străinul, care odată ajutaţi după Cuvântul Domnului, El însuşi Domnul este
ajutat, iar fapta este întru zidire şi mântuire. Să ne dea Bunul Dumnezeu
înţelepciunea şi dragostea de a înţelege că numele omului şi cele ale sale de
pe lumea aceasta sunt vremelnice, pentru că fiecare vom fi chemaţi în faţa Sa,
având ca martori ai mântuirii noastre văduva, orfanul, săracul şi străinul”.
Tot privitor la tema stabilită în acest an cu ocazia Săptămânii de
Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a prezentat un mesaj, pe care îl redăm integral în cele de mai jos:
Să adunăm în suflete lumina iubirii milostive
Cuvintele prorocului Miheia adresate poporului lui Israel „Cu ce mă voi
înfăţişa înaintea Domnulu?” (Miheia 6, 6), ce constituie tema de reflecţie
a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din anul 2013, au, în
acelaşi timp, o profundă semnificaţie socială şi eshatologică.
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Evenimentul crucial în istoria umanităţii, înomenirea Fiului lui
Dumnezeu, pe care L-am sărbătorit de curând în întreaga Creştinătate, a
reprezentat începutul vindecării umanităţii, aflată în suferinţă spirituală din
cauza păcatului, precum şi o permanentă reînnoire şi creştere duhovnicească
în iubirea faţă de Dumnezeu şi aproapele.
La întrebarea „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?” – va răspunde
fiecare om nu atât prin cuvinte, cât prin lumina iubirii milostive pe care o are
în suflet când se află în faţa lui Dumnezeu. Această lumină este însăşi prezenţa
harului divin în sufletul omului credincios, rugător şi solidar cu oamenii aflaţi
în suferinţă, sărăcie şi singurătate, dar şi făcător de pace şi lucrător pentru unitate.
Luând aminte la cuvintele prorocului Miheia, care a prevestit naşterea
lui Hristos - Mesia în Betleem (Miheia, 5, 1-3), să ne străduim şi noi să fim
făcători de pace şi de unitate, ca împlinitori ai rugăciunii Domnului Iisus
Hristos „ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21), ceea ce înseamnă o mai mare apropiere
şi reconciliere între creştini, mărturisind credinţa în Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, şi participând la viaţa şi misiunea Bisericii lui Hristos în lume,
spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea oamenilor.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor a continuat la
București până în data de vineri, 25 ianuarie, având următorul program:
Sâmbătă, 19 ianuarie 2013, ora 17.00, la biserica armeană Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil din bulevardul Carol I nr. 43;
Duminică, 20 ianuarie 2013, ora 17.00, în fiecare Biserică s-au făcut
rugăciuni pentru unitatea creştină în cadrul slujbelor obişnuite;
Luni, 21 ianuarie 2013, ora 17.00, la biserica evanghelică din
strada Luterană nr. 2;
Marţi, 22 ianuarie 2013, la biserica greco-catolică Maica Domnului din
strada Sirenelor 39;
Miercuri, 23 ianuarie 2013, ora 17.00, la biserica reformată Calvineum
din strada Luterană nr. 13 bis;
Joi, 24 ianuarie 2013, ora 17.00, la biserica anglicană din strada Arthur
Verona nr. 3;
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Vineri, 25 ianuarie 2013, ora 17.00, la Catedrala romano-catolică
Sfântul Iosif din strada General Berthelot nr. 19.

Summary: The Week of Orison for Christian Unity (January 18-25)
The Week of Orison for Christian Unity started in Bucharest, on Friday, the
18th of January, at the Patriarchal Cathedral, being opened by the service of Vespers
celebrated by His Grace the Most Reverend Ciprian Câmpineanu, Patriarchal Vicar
Bishop, in the presence of His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church, the representative of the other Christian cults and confessions in
Romania also taking part. His Beatitude gave the participants a word of welcome
and delivered therewith a message in point of the object of meditation propounded:
„With what shall I come before the Lord?” (Micah 6, 6-8). On the days following,
the partakers in The Week of Orison for Christian Unity gathered in the churches
of the other Christian confessions in Romania, the evenings of orison drawing to an
end on Friday, the 25th of February, at Saint Joseph Roman-Catholic Cathedral in
Bucharest.
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Vizita de rămas-bun a Domnului Georgios Poukamissas,
Ambasadorul Greciei în România, la Patriarhia Română
(22 ianuarie)
Biroul de presă al Patriarhiei Române

În ziua de 22 ianuarie 2013, la Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a primit în vizită de rămas-bun pe Excelenţa sa Domnul
Georgios Poukamissas, Ambasadorul Greciei în România, la încheierea
misiunii sale diplomatice la Bucureşti.
Excelenţa sa a transmis un mesaj de preţuire Patriarhului României şi a
evidenţiat relaţiile tradiţionale foarte bune dintre cele două popoare şi ţări
ortodoxe, membre ale Uniunii Europene.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat pe Domnul Ambasador
Georgios Poukamissas pentru contribuţia adusă în timpul misiunii sale
diplomatice în România la o mai bună cunoaştere reciprocă între cele două
popoare ortodoxe şi a urat succes în noua responsabilitate ce urmează să-i fie
încredinţată de către autorităţile statului grec.
Patriarhul României a apreciat legăturile de frăţietate şi cooperarea dintre
Patriarhia Română şi Biserica Ortodoxă a Greciei, ce s-au dezvoltat foarte mult
în ultimele două decenii. În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menţionat că a devenit deja o tradiţie ca o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei
să participe la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor,
şi să aducă spre închinare sfinte moaşte din Grecia, fapt care sporeşte intensitatea
duhovnicească a pelerinajului organizat în fiecare toamnă pe Dealul Patriarhiei.
Domnul Ambasador a subliniat faptul că în timpul misiunii diplomatice
în România a fost impresionat de credinţa poporului român şi de activitatea
pastoral-misionară şi social-educaţională a Bisericii Ortodoxe Române în socie58
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de Excelenţa sa, Domnul Ambasador
Georgios Poukamissas, Ambasadorul Greciei în România, în Reşedinţa patriarhală

tatea românească. În acest context, Excelenţa sa a menţionat că a devenit un
ascultător fidel al postului de radio TRINITAS al Patriarhiei Române, datorită
programelor religioase care aduc pace sufletească, şi a urat succes Patriarhului
României în lucrarea de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Summary: The farewell visit of Mr. Georgios Poukamissas, Ambassador of Greece
in Romania, at the Romanian Patriarchate (January 22)
In conclusion of his diplomatic mission in Romania, Mr. Georgios Poukamissas,
Ambassador of Greece in Romania, paid a farewell visit to the Patriarchal Residence
in Bucharest, being welcomed by His Beatitude Father Patriarch Daniel. In his
message of highest esteem for the Head of the Romanian Orthodox Church, His
Excellency threw into relief the remarkably good relations between the two Orthodox
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countries and nations, and wished the Patriarch of Romania every success in His
great project of building the People’s Salvation Cathedral. In His turn, His Beatitude
congratulated the Ambassador of Greece for the rich activity he had been carrying on
during his term of office, therewith expressing His high esteem for the relations of
brotherhood and co-operation between the Romanian Patriarchate and the Orthodox
Church of Greece, which have augmented very much for the last two decades.
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Inaugurarea Centrului Cardiovascular
al Spitalului Monza din Bucureşti
(23 ianuarie)
Alexandru BRICIU

Spitalul Monza, parte a grupului italian de spitale Policlinico di Monza, a
inaugurat oficial, pe data de 23 ianuarie 2013, cel mai nou Centru Cardiovascular
din Bucureşti şi din ţară. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul României, care a oficiat slujba de sfinţire a centrului.

Parte a grupului italian de spitale „Policlinico di Monza“, instituţia se
află în cartierul Vatra Luminoasă, în vecinătatea Bisericii „Adormirea Maicii
Domnului“ din Protoieria 2 Capitală. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat slujba de sfinţire a Centrului Cardiovascular al Spitalului Monza din Bucureşti, eveniment la care au participat
numeroase numeroase oficialităţi. După săvârşirea slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre tradiţia vie şi sănătoasă a Bisericii
Ortodoxe Române de a îmbina rugăciunea pentru sănătate cu ştiinţa medicală.
De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că „sănătatea este un dar al lui
Dumnezeu, însă acest dar trebuie cultivat şi apărat. Aşa cum Dumnezeu dăruieşte
omului mai multe daruri, iar omul, fiind împreună-creator cu Dumnezeu,
trebuie să multiplice aceste daruri, tot aşa, darul de a ajuta pe cei bolnavi să-şi
recapete sănătatea este o binecuvântare de la Dumnezeu. În lumea de astăzi,
în general, şi în societatea românească, în special, se află multă suferinţă. Ştiinţele medicale au avansat, dar şi numărul bolilor noi a crescut. De aceea, este
necesară totdeauna o conlucrare între medic şi pacient, atât în ceea ce priveşte
medicina profilactică sau preventivă, cât şi în medicina care aduce alinare
suferinţei şi, pe cât posibil, vindecare“. În încheiere, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a amintit faptul că „medicul tratează, dar Dumnezeu vindecă“.
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Moment din timpul inaugurării Centrului Cardiovascular al Spitalului Monza din Bucureşti

Preafericirea Sa a oferit apoi conducerii Centrului Cardiovascular al
Spitalului Monza o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos şi două
volume apărute recent la editurile Patriarhiei Române.
Prezent la eveniment, Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu şi-a exprimat
satisfacţia că tot mai multe centre medicale private se deschid în ţara noastră.
El i-a asigurat pe oficialii spitalului de susţinerea Guvernului şi le-a adresat
rugămintea de a se implica în soluţionarea cazurilor medicale cărora sistemul
public de sănătate nu le poate face faţă: „Cred că puteţi face mai mult bine
decât credeţi. În primul rând, mă gândesc la copii. Chirurgia cardiacă pediatrică
este ultra deficitară în România. Avem circa 2000 de cazuri nevoie să le operăm
în fiecare an şi noi nu putem decât 200. Restul de 1800 de cazuri, în general,
nu îşi găsesc rezolvarea. Poate vă gândiţi să ajutaţi cât mai mulţi copii în acest
sens. Clinica am înţeles că este făcută la cel mai înalt nivel. Sperăm că
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dumneavoastră crescând, promovând excelenţa veţi impune standarde pe care
şi ceilalţi din piaţa medicală românească le vor respecta”.
Au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, printre
care s-au numărat Nicolae Bănicioiu, ministrul tineretului şi sportului, Neculai
Onţanu, primarul sectorului 2 al Capitalei, precum şi Michelangelo de Salvo,
preşedintele Grupului „Policlinico di Monza“, gazda evenimentului.
Spitalul Monza este un centru medical privat, ce asigură asistenţă medicală
în cadrul departamentelor de medicină internă şi cardiologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie, ortopedie şi traumatologie, urgenţă şi terapie intensivă,
radiologie imagistică medicală, medicină ambulatorie, precum şi cercetare şi
formare universitară. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Spitalul Monza
va deschide în a doua parte a acestui an, pe lângă Secţia de chirurgie cardiovasculară pentru adulţi, şi o secţie de chirurgie cardiovasculară pediatrică şi
un centru oncologic, investiţia având deja toată infrastructura şi aparatura
medicală necesare înfiinţării şi funcţionării acestora.
Realizat în urma unei investiţii totale de 40 de milioane de euro, Spitalul
Monza a devenit operativ încă din luna iulie 2012. Unitatea este un centru
medical privat ce garantează asistenţă medicală continuă, cu prezenţă 24 de
ore din 24, prin gărzi medicale de specialitate.

Summary: The opening of the Cardiovascular Centre of Monza Hospital in Bucharest.
Monza Hospital, as a local branch of „Policlinico di Monza” Italian Group of
Hospitals, was officially open, on the 23rd of January 2013, being the newest
Cardiovascular Centre in Bucharest and the whole country. This event took place in
the presence of His Beatitude Father Daniel, Patriarch of Romania, who celebrated
the divine service for the consecration of the center.
As a local branch of „Policlinico di Monza” Italian group of hospitals, the
Cardiovascular Centre is located in Vatra Luminoasă neighborhood, in close vicinity
of the „Assumption of the Theotokos” church in Protopopiate 2 – Capital. His
Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, celebrated
the divine service for the consecration of the Cardiovascular Centre of Monza
Hospital in Bucharest, wherein participated a great number of officialities.
Monza Hospital is a private medical center providing medical care within the
frame of the following units: house medicine and cardiology, cardiovascular surgery,
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surgery, orthopaedy and traumatology, emergency and intensive care, medical imagistic radiology, out-patients medicine, as well as university medical research and
training. On the proposal of the Ministry of Public Health, Monza Hospital is going
to open, in the late half of this year, besides the cardiovascular surgery unit, also a
pediatric cardiovascular surgery unit, and an oncological center. It must be added
forthwith that the investment for all these medical units is already provided with the
medical infrastructure and equipment necessary to their setting up and working.
Being realized as a result of a total investment of forty million euros,
Monza Hospital has become operative as early as the month of July 2012. This
medical institution is a private medical center providing uninterrupted medical
assistance, 24 hours a day, the service being assured by specialized doctors on
duty in emergency rooms.
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Aniversarea a 154 de ani
de la Unirea Principatelor Române
(24 ianuarie)
Marinel Laurențiu MARCU

În ziua de 24 ianuarie 2013, cu ocazia aniversării a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române (1859), la Catedrala Patriarhală și Palatul Patriarhiei din București au
avut loc o serie de evenimente religioase, academice şi culturale. În cadrul acestor evenimente, în Aula Mare „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc Şedinţa solemnă a Academiei Române.

La 24 ianuarie 2013 s-au împlinit 154 de ani de când, după cinci veacuri
de dominație, suferințe și umilințe, poporul român a schimbat hotărâtor cursul
istoriei sale, înfăptuind Unirea Principatelor Române (1859)1. Cu acest prilej,
la Catedrala Patriarhală din București, a fost săvârșită Sfânta și dumnezeiasca

1

În ziua de 5 ianuarie 1859, la Iași, Adunarea electivă a Moldovei, prezidată de
mitropolitul Moldovei Sofronie Miclescu, l-a ales Domnitor pe Alexandru Ioan Cuza,
urmând ca la câteva zile după aceea să fie ales și la București, în dimineaţa zilei de 24 ianuarie,
după participarea tuturor deputaţilor la slujba de Te Deum, oficiată în actuala Catedrală
patriarhală. Lucrările Adunării Elective a Ţării Româneşti, desfăşurate pe Dealul Mitropoliei,
în clădirea aflată lângă Catedrala Patriarhală, au fost deschise sub preşedinţia Mitropolitului
Nifon al Ţării Româneşti. În cadrul şedinţei, la propunerea lui Vasile Boerescu, a fost ales în
unanimitate domn Alexandru Ioan Cuza, deja ales domn al Moldovei, înfăptuind astfel Unirea
celor două Principate Române. De atunci, an de an, ziua de 24 Ianuarie a fost sărbătorită de
naţiunea română, fiind considerată una dintre datele de referinţă ale istoriei noastre. La
realizarea Unirii au contribuit şi mulți slujitori ai Bisericii, cum ar fi: mitropoliții Nifon al
Ţarii Româneşti şi Sofronie Miclescu al Moldovei, care au fost preşedinţi ai Divanurilor
Ad-Hoc convocate în toamna anului 1857 la Bucureşti şi Iaşi. În aceste Divanuri au fost
aleşi şi reprezentanţi ai mănăstirilor şi ai preoţilor de mir de la fiecare eparhie, cei mai mulţi
exprimându-şi dorinţa de a se realiza unirea celor două ţări.
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Moment din timpul slujbei de Te Deum oficiate în Catedrala Patriarhală
cu ocazia Unirii Principatelor Române

Liturghie, urmată de o slujbă de pomenire a celor care au realizat Unirea și
de o slujbă de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea
acestui act de mare însemnătate pentru poporul român. Slujba de Te Deum a
fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Înaltpreasfinţitului
Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, a Preasfinţitului Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a Preşedintelui Academiei Române,
domnul academician Ionel Haiduc, a membrilor Academiei Române, a membrilor Consiliului Naţional Bisericesc, a membrilor Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, a unor academicieni, preoţi și profesori şi a
numeroşi credincioşi.
După Slujba de Te Deum, în faţa statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza
de pe Colina Bucuriei, din Bucureşti, a avut loc o ceremonie de depunere de
coroane în semn de omagiu şi recunoştinţă făuritorilor Unirii Principatelor din
1859. Au depus coroane de flori, din partea Academiei Române, Preşedintele
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Moment din timpul ceremoniei de depunere a coroanelor de flori
în faţa statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Colina Bucuriei din Bucureşti

Ionel Haiduc şi Vicepreşedintele Dan Berindei, iar apoi, din partea Patriarhiei
Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În continuare s-a intonat Hora Unirii.
Evenimentul a continuat în Aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei
cu şedinţa solemnă a Academiei Române organizată împreună cu Patriarhia
Română și dedicată Unirii Principatelor Române de la 1859. În deschiderea
şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, evidențiind importanţa acestei
zile pentru Biserica Ortodoxă, a rostit cuvântul intitulat „Unirea Principatelor
Române - temelie pentru unitatea Statului român“, pe care îl redăm integral în
continuare:
Rodirea luminoasă a Evangheliei lui Hristos în istoria şi cultura
poporului nostru face ca darul unităţii, al libertăţii şi demnităţii
naţionale, dobândit prin credinţă puternică şi luptă jertfelnică de-a lungul a multor secole de suferinţă creştineşte îndurate, să pună în valoare
virtuţile statornice ale românilor, personalizate în eroi naţionali, eterne
raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea ţării noastre.
Aceste chipuri de lumină, cu valoare de simbol şi de reper, trebuie
cunoscute şi cinstite ca fiind componenta majoră a identităţii şi
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demnităţii, a dezvoltării şi dăinuirii spirituale a poporului român.
Astăzi, la împlinirea a 154 de ani de la Unirea Principatelor
Române, Patriarhia Română, în colaborare cu Academia Română, doreşte
să exprime omagiul şi recunoştinţa cuvenită memoriei Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitului Nifon al Ţării Româneşti, Mitropolitului Sofronie Miclescu al Moldovei şi tuturor făuritorilor Unirii.
Am ţinut să organizăm acest moment solemn pe cunoscutul Deal
al Mitropoliei, reper al istoriei, credinţei şi culturii, la Palatul Patriarhiei,
situat pe locul fostei clădiri a Mitropoliei Ţării Româneşti, unde s-au
desfăşurat lucrările Adunării elective din 1859, care a ales la 24 ianuarie pe
Domnitorul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, şi Domnitor al Ţării
Româneşti, înfăptuind astfel Unirea celor două Principate Române.
În acest loc deci, în urmă cu 154 de ani, s-au desfăşurat ceasurile
Unirii, binecuvântate şi susţinute de rugăciunea Bisericii, momente pe
care noi astăzi le rememorăm, cu respect şi recunoştinţă.
Devenit Domnitor, Alexandru Ioan Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea Unirii de către puterea

„Proclamarea Unirii” – Pictură de Theodor Aman
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suzerană otomană şi puterile garante europene şi apoi pentru
desăvârşirea Unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unităţii
constituţionale şi administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când
Moldova şi Ţara Românească au format un Stat unitar, adoptând oficial numele deRomânia, având capitala la Bucureşti, cu un singur Guvern. Tot atunci cele două Adunări legislative, din Moldova şi
Muntenia, s-au unit într-una singură, formând viitorul Parlament al
României. Primul preşedinte al Adunării legislative unite a fost numit
Mitropolitul Primat Nifon, care a deţinut această funcţie până la 6 decembrie 1864, când a fost numit în funcţia de Preşedinte al Senatului,
România trecând atunci la sistemul parlamentar bicameral. „Primii şi
cei mai longevivi în demnitatea de preşedinţi ai Senatului au fost mitropoliţii
Nifon şi Calinic Miclescu (câte trei mandate, deci 12 ani)”2.
Realizarea Unirii Principatelor Române a fost benefică şi pe plan
spiritual, atrăgând după sine organizarea unitară a structurilor
bisericeşti din toate provinciile româneşti, sub conducerea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, confirmat de Alexandru Ioan
Cuza prin Legea din 1864. În acelaşi timp, prin demersurile lui Alexandru Ioan Cuza către Patriarhia Ecumenică (1865) pentru obţinerea
recunoaşterii autocefaliei3, s-au creat şi premisele ridicării Bisericii
Ortodoxe Române, autocefale din anul 1885, la rangul de Patriarhie,
în anul 1925.
În această perspectivă, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat, la 3 decembrie 1864, Decretul organic, în care se arăta că “Biserica Ortodoxă Română este şi rămâne independentă de orice autoritate
bisericească străină, în tot ceea ce priveşte organizarea şi disciplina” şi
că ”Sinodul general al Bisericii Române păstrează unitatea dogmatică a sfintei
credinţe ortodoxe cu Marea Biserică de Răsărit, prin coînţelegere cu Biserica
Ecumenică a Constantinopolului”4.

2 Nicolae VĂCĂROIU, Preşedintele Senatului, Alocuţiune cu prilejul şedinţei solemne a
Parlamentului României consacrate aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului
României şi de la instituţionalizarea sistemului parlamentar bicameral, 15 septembrie 2004,
www.senat.ro.
3 Joanes Dominicus MANSI, Sacrorum Conciliorum Nova Et Amplisima Colectio, vol. 40,
Akademische Druck –U. Verlagsanstalt, Graz, Austria, 1961, pp. 682-684, 686-688, 690-702.
4 Decretul organic pentru înfiinţarea unei autorităţi centrale pentru afacerile religiei
române, Bucureşti, 1865, Constantin DRĂGUŞIN, “Legile bisericeşti ale lui Cuza Vodă şi
lupta pentru canonicitate”, în: Studii Teologice, IX (1957), nr. 1-2, pp. 86-103.
5 Pr. Ion VICOVAN, “Alexandru Ioan Cuza şi reformele bisericeşti”, în: Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, vol. II, Editura Trinitas, Iaşi, 2002, p. 164.
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Multe din reformele Domnitorului Alexandru Ioan Cuza care
priveau Biserica au fost foarte progresiste pentru acea vreme; iar unele
măsuri luate de el au creat neînţelegeri şi nemulţumiri. Având un accentuat spirit reformator, Alexandru Ioan Cuza a dorit să facă unele
înnoiri, dar, după propria-i afirmaţie: el “n-a voit să facă rău Bisericii
strămoşeşti, decât numai bine”5.
Urmare promulgării, în decembrie 1863, a Legii pentru secularizarea averilor mănăstireşti, deci a preluării averilor bisericeşti de către
Stat, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza s-au reglementat şi
principiile legale prin care Statul se obligă să sprijine Biserica. În acest
sens, s-a stabilit prin lege plata unei părţi a salariului preoţilor de la bugetul
de Stat, sprijinirea învăţământului teologic seminarial şi universitar, acordarea a 8,5 ha de pământ bisericilor parohiale ş.a..
De asemenea, datorăm Domnitorului Alexandru Ioan Cuza
înfiinţarea Universităţii din Iaşi, în 1860, care cuprindea şi Facultatea
de Teologie, înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în 1864, înfiinţarea
de noi gimnazii şi şcoli primare, precum şi obligativitatea şi gratuitatea
învăţământului primar ş.a.

Moment din timpul şedinţei solemne organizate de Academia Română împreună
cu Patriarhia Română dedicată Unirii Principatelor Române de la 1859
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Considerăm că Unirea Principatelor Române, începută la Iaşi în
data de 5 ianuarie 1859 şi desăvârşită la Bucureşti în data de 24 ianuarie 1859, nu a fost „Unirea Mică”, după cum zic unii, ci „Unirea de
bază”, deoarece ea a constituit temelia pentru formarea statului unitar
român, în anul 1862, numit ROMÂNIA, temelie pentru obţinerea
independenţei naţionale româneşti (9 mai 1877) în urma Războiului de
Independenţă din anul 1877, temelie pentru ridicarea României la rang de
Regat în anul 1881, şi mai ales temelie pentru Unirea din 1 decembrie
1918, de la Alba-Iulia, ca Unire a Transilvaniei cu România, precedată
de Unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918 şi Unirea Bucovinei
cu România, la 28 noiembrie 1918. Pentru Biserica noastră, Unirea
Principatelor Române a fost temelie pentru recunoaşterea oficială a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1918 a constituit un element favorabil
pentru ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie, în anul 1925.
Pentru toate binefacerile Unirii Principatelor Române, aducem
astăzi mulţumire lui Dumnezeu Cel preaslăvit în Sfânta Treime şi
pomenim cu recunoştinţă pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe
Mitropolitul Nifon al Ţării Româneşti, pe Mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei şi pe toţi cei care au contribuit la realizarea Unirii
Principatelor Române.
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm şi să cultivăm
darul unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnităţii poporului
român, obţinut cu multe jertfe şi multe eforturi spirituale şi materiale,
spre slava Preasfintei Treimi şi binele ţării noastre.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh, a urmat o alocuțiune,
rostită de Preşedintele Academiei Române, Dl academician Ionel Haiduc, în
care s-a arătat că Unirea statală a Principatelor Române a fost pregătită de o
unire culturală a românilor de pretutindeni: „Prima unire a tuturor românilor
a fost realizată de fapt în domeniul cultural. În 1866 când s-a înfiinţat Academia Română a început sub denumirea de Societate Literară în 1866, apoi
sub denumirea de Societate Academică în 1867 şi peste câţiva ani sub
denumirea de Academia Română, denumire pe care o poartă şi astăzi. Între
cei 21 de membri fondatori se aflau intelectuali, personalităţi din toate regiunile
locuite de români: din Muntenia, Ţara Românească unită cu Moldova, dar şi
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din Transilvania, Basarabia, din sudul Dunării, Bucovina, încât unirea
ştiinţifică, unirea culturală, unirea intelectuală a românilor a precedat Marea
Unire care s-a realizat ceva mai târziu…Unirea Principatelor nu s-a realizat
uşor pentru că Marile Puteri ale Europei de atunci vedeau altfel relaţia dintre
cele două state, acceptând numai o unire formală. La dorinţa unor oameni
politici înţelepţi, la dorinţa poporului român care s-a manifestat la 24 ianuarie
prin zecile de mii de oameni, şi cu rolul excepţional al Bisericii Ortodoxe
Române, unirea s-a înfăptuit“.
În continuare, Vicepreşedintele Academiei Române, Dl academician Dan
Berindei a evidenţiat că „Unirea de la 1859 a fost prima mare biruinţă şi
această primă mare biruinţă a fost baza pentru unitatea din 1918 şi totodată
a fost baza pentru neatârnarea din 1877, confirmată de Europa în 1878 şi la
Berlin în Congresul de la Berlin. De asemenea, a fost mai ales baza unui proces

Domnul academician Dan Berindei rostind o alocuţiune cu ocazia şedinţei solemne dedicate Unirii
Principatelor Române de la 1859, Palatul Patriarhiei
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de modernizare şi de reforme extraordinar. Şi dacă ne gândim ceea ce s-a făcut
în cursul a şapte ani cât a domnit Cuza este extraordinar în toate domeniile,
absolut în toate domeniile: în domeniul politic, în domeniul financiar, în
domeniul judiciar, în domeniul Bisericii, în domeniul învăţământului. Pur şi
simplu societatea românească a fost înnoită, dar ziua aceasta a Unirii din 24
ianuarie rămâne pentru noi, românii, o zi nemuritoare”.
Mai departe, după prelegerile deja amintite, a urmat cuvântul domnului
profesor Ioan Bolovan, director adjunct al Centrului de Studii Transilvane al
Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și prorector al Universităţii BabeşBolyai din Cluj, în care s-a accentuat faptul că „Unirea de la 1859 nu putea
să nu aibă reverberaţii, nu putea să nu aibă un ecou favorabil în rândul
românilor din Transilvania. Unirea de la 1859 a realizat o remarcabilă clarificare
în spiritul public transilvănean în mişcarea culturală în primul rând oferind
românilor din Transilvania un model global de organizare a societăţii”. De
asemenea, Dl academician Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de
Istorie Drept şi Stat al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova de la
Chişinău, a luat cuvântul și a vorbit despre contribuţia membrilor basarabeni
din Adunarea Ad-hoc din Moldova la Unirea Principatelor: „În una
cuvântările sale, marele Nicolae Iorga spunea că ‹‹aniversările ca să se justifice
trebuie să însemne două lucruri esenţiale: un certificat de muncă pentru trecut
şi un solemn angajament de muncă pentru viitor››. O astfel de aniversare care
justifică într-o deplină măsură rostul prin ambele aspecte de care vorbea
marele Nicolae Iorga a fost şi rămâne actul din 24 ianuarie 1859 care a unit
Moldova cu Ţara Românească sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza şi prin
care România modernă a putut deveni realitate. Dacă vicisitudinile vremurilor
au făcut imposibilă întemeierea în Evul Mediu a unui singur stat românesc
tendinţele de structurare a unităţii politice a ţărilor române s-au manifestat
tot mai pregnant până la a se afirma ca o sarcină practică nemijlocită în epoca
modernă concomitent cu mutaţiile pe care le-a antrenat şi cu procesele pe
care le-a declanşat de renovare a societăţii a unor neîncetate deplasări în
structurile sociale a afirmării naţiunii şi a conştiinţei naţionale”.
La finalul Şedinţei solemne a Academiei Române, actorul Dorel Vişan a
interpretat monologul regelului Decebal, dintr-o piesă de teatru scrisă de
poetul naţional Mihai Eminescu, iar Grupul psaltic Tronos al Catedralei
patriarhale a susţinut un scurt concert.
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Summary: The 154 Years’ Anniversary of the Romanian Principalities
On the 24th of January 2013, on the occasion of 154 years that is has been
since the Union of the Romanian Principalities (1859), a number of religious,
academic and cultural events took place at the Patriarchal Cathedral and the
Patriarchal Palace in Bucharest. Accordingly, the Divine Liturgy was celebrated in
the Patriarchal Cathedral, followed by a memorial service and a Te Deum, which
were both officiated in token of gratitude elevated to God for bringing about this
act of utmost importance for the Romanian people. Other events followed forthwith
in „Teoctist the Patriarch” Aula Magna within the Patriarchal Palace, where, in the
presence of His Beatitude Father Patriarch Daniel, a solemn meeting of the Romanian
Academy took place. At the beginning of the meeting, His Beatitude Father Patriarch
Daniel, emphasizing this day’s great importance, gave an allocution about „The
Union of the Romanian Principalities – Solid Foundation for the Unity of the
Romanian State”. After His Beatitude Father Patriarch’s address, other allocutions
were given by Mr. Ionel Haiduc, Chairman of the Romanian Academy, Mr. Dan
Berindei, Member of the Academy and Vice-Chairman of it, Professor Ion Bolovan,
deputy manager of The Centre of Transylvanian Studies within the frame of the
Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, as well as Mr. Gheorghe Cojocaru,
Member of the Academy and manager of The Institute of History, Law and State
within the frame the Academy of Science of the Republic of Moldavia, in Kishinev.
Upon the completion of this noteworthy event, the actor Dorel Vişan recited
the monologue of King Decebalus, extracted from a play written by Mihai Eminescu,
our national poet, and the Tronos psaltery musical group of the Patriarchal Cathedral
gave a short concert.
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Hramul Facultăţii de Teologie Ortodoxă
„Patriarhul Justinian” din Bucureşti
(30 ianuarie)
Marius NEDELCU

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din
București și-a sărbătorit hramul în data de 30 ianuarie, ziua de prăznuire a Sfinților
Trei Ierarhi. Cu acest prilej, a fost oficiată Sfânta Liturghie, în catedrala „Sfântul
Spiridon-Nou”, paraclis patriarhal. La slujba săvârșită de către Preasfințitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a participat și Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, care a proclamat, în mod oficial, anul 2013 drept Anul comemorativ
„Părintele Dumitru Stăniloae“ în toate şcolile teologice din cadrul Patriarhiei Române. Ulterior, a avut loc un moment festiv în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, în cadrul căruia au fost decorați, pentru întreaga activitate, Părintele
Profesor Viorel Ioniță și Domnul Profesor Remus Rus, și au fost lansate două
publicații: volumul Istoria Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“ a Universităţii Bucureşti (1881-2013) și Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă pe anul 2012.

În data de 30 ianuarie 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul
Justinian” a Universităţii din Bucureşti şi-a sărbătorit hramul, de ziua Sfinţilor
Trei Ierarhi. Sărbătorirea s-a făcut atât prin slujbele de la Catedrala mitropolitană
„Sfântul Spiridon – Nou”, cât şi prin momentele festive din Palatul Patriarhiei.
Hramul Facultăţii de Teologie a început din ziua precedentă, seara, cu
slujba Privegherii, săvârşită în Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon - Nou”,
paraclis patriarhal, fiind urmată, a doua zi, de Sfânta Liturghie, oficiată în
acelaşi lăcaş de rugăciune de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori, din care au făcut parte Pr. Ştefan
Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Pr. Gheorghe
Holbea și Pr. Constantin Preda, prodecanii acestei instituţii, precum şi alți
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clerici și cadre didactice de la această instituție de învățământ teologic superior.
Răspunsurile liturgice au fost date de corul studenţilor Facultății.
După citirea Sfintei Evanghelii de la Matei (5, 14-19), Preasfinţitul Varlaam
Ploieşteanul a arătat, într-un cuvânt de învăţătură, că Sfinţii Trei Ierarhi sunt
modele pentru teologii şi slujitorii Bisericii, pentru că au îmbinat în cel mai
frumos chip învăţătura ortodoxă şi gândirea teologică cu practicarea vieţii
creştine şi trăirea desăvârşită în Dumnezeu. „Aceşti Sfinţi fiind patronii învăţământului teologic, noi trebuie să punem la inimă pilda şi moştenirea lăsată
de ei Bisericii. Şi amintirea aceasta împreună cu textul Sfintei Evanghelii de
la Matei, capitolul 5: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru
Cel din ceruri», pe care l-am auzit astăzi, trebuie să marcheze viaţa noastră ca
oameni ai Bisericii, ca studenţi teologi. Cineva devine lumină în măsura în
care se împărtăşeşte din lumina care se răspândeşte din Persoana dumnezeiască
şi omenească a Mântuitorului Iisus Hristos“. De asemenea, în cadrul Sfintei
Liturghii, au fost pomeniţi profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie din
Bucureşti care au trecut la Domnul.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, înconjurat de corpul
profesoral şi slujitori ai catedralei „Sfântul Spiridon-Nou”, paraclis patriarhal,
la hramul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti
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La sfârşitul Sfintei Liturghii a avut loc un moment solemn în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a proclamat,
în mod oficial, anul 2013 drept Anul comemorativ „Părintele Dumitru
Stăniloae“ în toate şcolile teologice din cadrul Patriarhiei Române. Preasfinţitul
Varlaam Ploieşteanul a citit hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române privitoare la comemorarea celui mai mare teolog român şi, în special,
la organizarea Concursului naţional „Părintele Dumitru Stăniloae, 110 ani
de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice“. Personalitatea părintelui
Stăniloae a fost evocată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, printr-un
mesaj rostit cu această ocazie, pe care îl redăm integral în cele ce urmează:
Proclamarea „Anului comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae”,
în Catedrala Mitropolitană Sfântul-Spiridon Nou din Bucureşti,
în ziua Sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi,
miercuri, 30 ianuarie 2013
Congresul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, care a avut loc la
Atena în anul 1936, a exprimat necesitatea ca teologia ortodoxă să
elaboreze o sinteză neopatristică, bazată pe teologia Sfinţilor Părinţi ai
Bisericii, interpretată în contextul lumii contemporane.
Prin aceasta se arată că Tradiţia Bisericii este o realitate dinamică
vie şi mereu actuală, o fidelitate reînnoită faţă de Sfânta Scriptură şi
faţă de Sfinţii Părinţi, ca fiind cei mai statornici şi siguri interpreţi ai
Sfintei Scripturi.
Acelaşi congres de la Atena recomanda ca Sfinţii Trei Ierarhi
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur să devină
ocrotitorii sau patronii spirituali ai Şcolilor de Teologie Ortodoxă, ca
fiind modele pentru teologia ortodoxă, adică modele de apărare şi
promovare a credinţei ortodoxe în contextul cultural al fiecărei epoci,
pentru mântuirea oamenilor.
Fiind mari păstori de suflete, aceşti ierarhi au elaborat o teologie
misionară şi pastorală, unind permanent viaţa spirituală cu învăţătura
de credinţă a Bisericii.
Printre teologii ortodocşi de renume, care au reuşit să realizeze o
sinteză neopatristică în secolul al XX-lea, pot fi amintiţi: George Florovski
(1893-1979) şi Vladimir Lossky (1903-1959), din diaspora rusă, Ioan
Karmiris (1904-1991) din Grecia, Iustin Popovici (1894-1979) din Serbia,
dar mai ales teologul român, Părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993).
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Părintele Dumitru Stăniloae era considerat de teologul francez
Olivier Clément (1921-2009) ca fiind „cel mai mare teolog al secolului al
XX-lea”, iar distinsul patrolog grec Stylianos Papadopoulos (1933-2012)
considera că Părintele Dumitru Stăniloae nu numai că a cunoscut
foarte bine şi a folosit masiv teologia Sfinţilor Părinţi, ci chiar i-a
continuat, adâncind teologia lor, încât „pe unii chiar i-a întrecut”, folosindu-se şi de dezvoltarea gândirii filosofice din epoca patristică până azi.
Părintele Dumitru Stăniloae a tradus şi comentat opere majore
ale Sfinţilor Părinţi (24 volume), inclusiv monumentala Filocalie în 12
volume, unde notele explicative sunt adesea aprofundări teologicomistice, de o copleşitoare bogăţie spirituală.
În toate studiile sale dogmatice, Părintele Dumitru Stăniloae
foloseşte gândirea Sfinţilor Părinţi şi o prezintă într-o formă vie,
existenţială, încât Sfinţii Părinţi devin contemporani şi prieteni cu
cititorii acestei teologii.
Temele şi accentele majore ale teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae sunt: Sfânta Treime, Sfânta Biserică şi îndumnezeirea omului prin
iubirea lui Hristos.
1. Dumnezeul creştinilor este Sfânta Treime, numită de Părintele
Dumitru Stăniloae „structura supremei iubiri”. Sfânta Treime a creat
lumea ca dar al iubirii Sale, iar omul ca persoană a fost creat după chipul
Persoanelor veşnice ale Sfintei Treimi, pentru a participa la viaţa şi iubirea veşnică a Sfintei Treimi.
2. Iisus Hristos - Unul din Sfânta Treime este Fiul lui Dumnezeu, Care
S-a făcut Om după natură, pentru ca omul să devină dumnezeu după har. Iisus
Hristos este temelia şi capul Bisericii, întrucât prin El se dăruieşte oamenilor
viaţa veşnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh.
În acest sens, eclesiologia Părintelui Dumitru Stăniloae este prin
excelenţă o eclesiologie trinitară, în care unitatea internă a Bisericii se
realizează prin mărturisirea dreptei credinţe în Sfânta Treime şi prin
participarea credincioşilor din Biserică la viaţa Sfintei Treimi, descoperită
oamenilor în Hristos şi prin Hristos, şi comunicată lor prin lucrarea
Duhului Sfânt, Care purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul. Duhul
Sfânt confirmă iubirea veşnică a Tatălui către Fiul şi a Fiului către
Tatăl, iar în Biserică El împărtăşeşte oamenilor această iubire eternă,
ca har al paternităţii duhovniceşti în Sfânta Taină a Hirotoniei şi ca har al
filiaţiei duhovniceşti în Sfânta Taină a Botezului, prin care creştinii
devin fii după har ai Tatălui ceresc şi fraţi întru Hristos. De aceea, rătăcirea
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de la dreapta credinţă a Bisericii lui Hristos devine rupere a comuniunii
cu Biserica lui Hristos.
3. Fiind teolog al Sfintei Treimi, Părintele Dumitru Stăniloae este
şi teolog al iubirii creştine, ca iubire a lui Hristos comunicată oamenilor prin
oamenii milostivi.
Ca teolog al Sfintei Treimi, Părintele Dumitru Stăniloae se foloseşte
de învăţătura despre Sfânta Treime a Sfântului Vasile cel Mare şi a
Sfântului Grigore Teologul, interpretată de Sfântul Maxim Mărturisitorul, iar ca teolog al filantropiei divine şi eclesiale, el se inspiră din teologia
Sfântului Ioan Gură de Aur, la care se adaugă teologia filocalică a lui
Diadoh al Foticeii şi a Sfântului Isaac Sirul.
Prin teologia sa vastă, profundă şi bogată, ca sinteză creatoare
între Tradiţie şi actualitate, Părintele Dumitru Stăniloae rămâne în
memoria Bisericii un mărturisitor al iubirii divine şi un apărător al
demnităţii umane, atât în timp de libertate, cât şi în timp de prigoană.
Pentru Părintele Dumitru Stăniloae persoana umană este permanentă
taină şi permanentă noutate. Întrucât era un om al rugăciunii tainice, el
a scris o teologie ce îndeamnă mereu la rugăciune, la unirea omului
cu Dumnezeu, Izvorul vieţii şi bucuriei veşnice. Orizontul larg şi
profunzimea creatoare a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae l-au
făcut cunoscut nu numai în România, ci şi în străinătate (vezi volumul
colectiv „Părintele Dumitru Stăniloae în conştiinţa contemporanilor”,
Editura TRINITAS, Iaşi 2003).
Opera sa este din ce în ce mai mult tradusă în limbi străine
(franceză, germană, engleză, greacă, rusă ş.a.) şi atent studiată în teze
de doctorat şi teze de licenţă din România şi străinătate, atât de teologi
ortodocşi, cât şi de teologi romano-catolici, anglicani, luterani,
reformaţi şi baptişti.
Ţinând seama de darul pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii noastre
prin persoana şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2013 ca An comemorativ
al Părintelui Dumitru Stăniloae în şcolile de teologie din Patriarhia Română,
deoarece în acest an se împlinesc 110 ani de la naşterea sa şi 20 de ani
de la trecerea sa la cele veşnice.
Concursul Naţional „Dumitru Stăniloae” se află deja în desfăşurare,
iar premianţii la nivel de Patriarhie vor fi evidenţiaţi la Bucureşti, cu
prilejul Sărbătorii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, 21 mai 2013, hramul
istoric al Catedralei Patriarhale, în acest An omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena.
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O serie de conferinţe, simpozioane şi expoziţii vor evidenţia în
diferite centre universitare importanţa şi semnificaţia operei Părintelui
Dumitru Stăniloae în lucrarea de înnoire şi îmbogăţire a teologiei şi
spiritualităţii ortodoxe contemporane şi a culturii româneşti. În amfiteatrul „Dumitru Stăniloae” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti şi la Centrul Naţional de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae”
din Bucureşti, cu ocazia hramului mare al Catedralei Patriarhale,
„Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”, 27 octombrie 2013, vor fi evidenţiate
personalitatea şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Totodată, Patriarhul României a premiat şi „primele roade“ ale concursului
naţional de teologie. Studenţii teologi Ciprian-Costin Apintiliesei, Ştefan Sfarghie
şi Nicu Popa, care au obţinut notele cele mai bune la etapa pe Arhiepiscopia
Bucureştilor a Concursului „Părintele Dumitru Stăniloae“ au fost premiaţi de
Preafericirea Sa cu diplome şi daruri, ceilalţi studenţi primind diplome de
participare. Profesorii, studenţii şi credincioşii, participanţi la hramul facultăţii,
au primit iconiţe cu chipurile Sfinţilor Trei Ierarhi iar biblioteca Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Bucureşti a primit mai multe cărţi valoroase, din partea
Preafericirii Sale.
După săvârșirea Sfintei Liturghii, de la ora 12:30, în Sala „Europa
Christiana“ din Palatul Patriarhiei, conducerea Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti a organizat un moment festiv, la care au participat
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul,
slujitori din cadrul Administraţiei Patriarhale, profesori de teologie, reprezentanţi
ai Universităţii Bucureşti, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai altor
instituţii de stat, preoţi, studenţi teologi şi credincioşi. Pentru bogata activitate
desfăşurată în folosul Bisericii Ortodoxe Române, a Facultăţii de Teologie
Ortodoxă „Patriarhul Justinian“ din Bucureşti, precum şi a învăţământului
teologic românesc, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena“ pentru clerici, părintelui profesor Viorel Ioniţă,
specialist în Istoria Bisericii Universale, și Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin
şi Elena“ pentru mireni profesorului Remus Rus, specialist în Istoria Religiilor.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale,
ai Universităţii Bucureşti, corpul profesoral şi studenţi ai Facultăţii
de Teologie Ortodoxă, în Sala „Europa Christiana“ din Palatul Patriarhiei

Activitatea, realizările şi operele celor doi distinşi teologi au fost elogiate de
părintele decan Ştefan Buchiu. Au fost lansate volumul Istoria Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian“ a Universităţii Bucureşti (1881-2013),
apărut la Editura BASILICA (o lucrare de peste 670 de pagini, redactată de
cadre didactice ale facultăţii), şi Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă pe anul
2012. În cadrul manifestării, corul Facultăţii de Teologie a susţinut un concert
de cântece religioase şi de inspiraţie folclorică, iar actorul Tomi Cristin a recitat
poezii. La sfârşitul evenimentului din Palatul Patriarhiei, părintele Ştefan Buchiu
a dăruit Patriarhului României o icoană a Sfinţilor Trei Ierarhi, pictată pe lemn.
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Summary: The Patronal Feast of „Justinian the Patriarch” Faculty of Orthodox
Theology of Bucharest (January 30)
On the 30th of January 2013, „Justinian the Patriarch” Faculty of Orthodox
Theology of Bucharest celebrated its patronal feast, on the day of „The Three Holy
Hierarchs”. On this occasion, the Vigil service followed by the Divine Liturgy were
celebrated in „Saint Spyridon” Cathedral, patriarchal chapel, in Bucharest. His
Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, also partook
in the divine service celebrated by His Grace the Most Reverend Varlaam
Ploieşteanul, Patriarchal Vicar Bishop; it is on this solemn occasion that His Beatitude
officially proclaimed the year 2013 to be „The Reverend Father Dumitru Stăniloae”
Commemorative Year within the frame of each and every theological teaching
institution of the Romanian Patriarchate. His Beatitude also pronounced an eulogy
for Father Stăniloae’s unforgettable most eminent person, and thereunto awarded
prizes to the students that had participated in the contest organized in honor of the
Romanian great theologian.
A festive ceremony followed in Europa Christian a Hall of the Patriarchal
Palace, where R. F. Professor Viorel Ioniţă and Professor Remus Rus were decorated
for their whole activity; the volumes A History of „Justinian the Patriarch” Faculty
of Orthodox Theology of the University of Bucharest (1881-2013), and The Year
Book of the Faculty of Orthodox Theology for the year 2012 were released within
the same frame; by way of conclusion, a concert was performed by the choir of the
Faculty of Theology.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
şi Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei,
la Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi ‒ Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)

Sfinţii Trei Ierarhi: dascăli şi rugători pentru şcolile teologice
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte în fiecare an, în data de 30 ianuarie, pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
Gură de Aur, mari dascăli ai lumii şi ierarhi, ocrotitorii spirituali ai
şcolilor teologice, modele de armonie între credinţă şi ştiinţă, între
teologie şi cultură.
Astăzi, de sărbătoarea ocrotitorilor spirituali ai şcolilor teologice
din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, transmitem preţuirea şi binecuvântarea noastră tuturor participanţilor la manifestările organizate cu
acest prilej în Catedrala arhiepiscopală „Înălţarea Domnului“ şi„Sfinţii
Trei Ierarhi“ din Buzău, ctitoria vrednicului de pomenire Arhiepiscopul
Epifanie.
Învăţământul teologic din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, în
acord cu spiritul evlavios al acestui spaţiu binecuvântat cu mănăstiri
şi intensă viaţă duhovnicească, este impregnat de trăirea
duhovnicească prin îmbinarea studiului teologic cu Liturghia,
chemarea misionară a mărturisirii în cuvânt şi faptă a Sfintei Evanghelii
cu responsabilitatea pastorală, prin grijă părintească faţă de formarea
tinerilor seminarişti, atât intelectual, cât şi duhovnicesc.
Promovarea unui învăţământ teologic pastoral şi misionar, profund înrădăcinat în Tradiţia Sfinţilor Părinţi şi a poporului român, dar
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şi larg deschis spre cultură, contribuie la eforturile de renaştere
spirituală a societăţi româneşti.
Întrucât studiul teologiei înseamnă răspunsul omului la chemarea
lui Dumnezeu, deopotrivă profesorii şi elevii seminarişti sunt chemaţi
să intensifice şi mai mult pregătirea pentru misiunea Bisericii în societate. Toate acestea constituie o responsabilitate sporită în activitatea
prezentă şi viitoare, promovând un învăţământ teologic deodată didactic
şi practic, orientat pastoral şi misionar, care să răspundă nevoilor şi
exigenţelor spirituale ale credincioşilor Bisericii lui Hristos.
În contextul finalizării etapei eparhiale a Concursului
Naţional „Părintele Stăniloae - 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea
la cele veşnice”, felicităm pe profesorii coordonatori şi elevii din
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, participanţi la concurs, care au
obţinut rezultate foarte bune. Câştigătorii acestei etape vor primi premii
constând în cărţi ale Părintelui Dumitru Stăniloae, personalitate
marcantă a teologiei româneşti şi europene a secolului al XX-lea.
Tuturor dascălilor, elevilor, slujitorilor noii Catedrale arhiepiscopale din Buzău şi binecredincioşilor creştini prezenţi la aceste momente
de sărbătoare şi bucurie duhovnicească, vă adresăm felicitări şi doriri
de tot binele!
Hristos Domnul, pentru rugăciunile Sfinţilor Trei Ierarhi, să vă
dăruiască tuturor ajutor sfânt pentru a trăi bucuria împletirii
rugăciunii cu studiul teologic şi a sluji cu vrednicie Biserica Ortodoxă
din această parte binecuvântată a ţării.
Cu deosebită preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
şi Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
şi Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei,
la deschiderea şedinţei Adunării eparhiale
a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei de evaluare
a activităţilor din anul 2012
(5 februarie)

Hărnicia și dărnicia au dat roade bogate
În timpul anului 2012, activitatea Arhiepiscopiei Buzăului şi
Vrancei s-a desfăşurat sub multiple aspecte: administrativ-pastoral,
cultural-misionar şi social-filantropic, cu multe realizări frumoase şi
îmbucurătoare.
Astfel, în anul 2012, în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, au
funcţionat un număr de 641 parohii, 130 filii, 11 paraclise, organizate
în 12 protopopiate, precum şi 21 mănăstiri, 11 schituri şi 5 catedrale
vechi şi noi. În cadrul acestor unităţi de cult şi-au desfăşurat activitatea,
ca angajaţi, un număr de 718 clerici (712 preoţi şi 6 diaconi), în anul
2012 fiind hirotoniţi 22 de preoţi, numiţi în posturile vacante urmare
concursului organizat de Centrul eparhial.
I. Dintre activităţile administrativ-pastorale şi patrimoniale ale
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, desfăşurate în anul 2012, amintim:
înfiinţarea a 2 parohii noi, târnosirea a 20 biserici, sfinţirea cu
agheasmă a unor clopotniţe, aşezăminte sociale şi case parohiale noi,
dintre acestea unele fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de
consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea
temeliei pentru 2 biserici noi, lucrările la cele 46 de biserici aflate în
construcţie şi la cele 21 biserici la care se execută lucrări de consolidare
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sau restaurare, precum şi 56 şantiere de pictură sau restaurarea
picturii, la care se adaugă construcţia a 60 case de prăznuire aflate în
diferite stadii.
Principala sursă de susţinere a activităţilor Eparhiei noastre o
constituie Fabrica de lumânări care funcţionează, în prezent, cu o linie
modernizată în anul 2011 şi care în anul 2012 a avut o producţie
de 143.295 kg lumânări şi 2.587 kg tămâie.
De-a lungul anilor s-au depus eforturi mari, ca în prezent, după
20 de ani de la apariţia legilor fondului funciar, să se reuşească
redobândirea a cca. 95% din terenuri şi păduri, atât din proprietăţile
Centrului Eparhial, cât şi din cele aparţinătoare unităţilor din subordine.
La momentul actual, în judeţul Buzău, au fost redobândite toate
proprietăţile mănăstirilor, iar în judeţul Vrancea sunt procese pe rol
în legătură cu proprietăţile a trei mănăstiri: Rogozu, Valea Neagră
şi Lepşa. Clădirile au fost recuperate în totalitate.
S-a reuşit, de asemenea, trecerea cimitirelor parohiale din domeniul
public sau privat al comunelor, unde au fost înscrise abuziv, în cel al
parohiilor. În judeţul Buzău s-a reuşit rezolvarea acestei probleme în
totalitate, iar în judeţul Vrancea doar câteva parohii nu au rezolvat
această problemă.
Un fenomen nou este apariţia cimitirelor private, Primăria Buzău
autorizând două cimitire. Autorizaţia a fost contestată în instanţă,
acum aflându-se în procedura de recurs, deoarece Tribunalul Buzău a
respins acţiunea iniţială.
În derulare se află procedura de întocmire a cărţilor funciare în
ceea ce priveşte, cu prioritate, curtea bisericii şi cimitirele.
Acolo unde nu există titluri de proprietate, preoţii sunt sprijiniţi
în acţiunile în constatarea proprietăţii, formulând aceste acţiuni şi
reprezentându-i în instanţă, folosind atât arhiva parohiei şi a protoieriei, cât mai ales, arhiva Centrului Eparhial, care este sistematizată
pe parohii şi bine păstrată.
Pentru o mai bună gestionare a problemelor specifice cimitirelor
parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în luna
iunie 2012 a fost înfiinţat un nou sector în cadrul Administraţiei
eparhiale: Cimitire, monumente şi servicii funerare. Astfel, a fost începută
inspectarea tuturor cimitirelor parohiale din eparhie, trasându-se noi
sarcini şi direcţii de activitate în vederea asigurării unor servicii de calitate
(lucrări de construcţie, curăţenie şi pază). De asemenea, au fost
începute demersurile necesare pentru înfiinţarea unui cimitir eparhial.

86

† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: Hărnicia şi dărnicia au dat roade bogate

II. În ceea ce priveşte activităţile cultural-misionare desfăşurate
de Eparhia aceasta în anul 2012, în sprijinul activităţii pastoral-misionare,
social-caritative, a promovării culturii teologice, a sprijinirii
învăţământului teologic şi predării Religiei, Arhiepiscopia Buzăului şi
Vrancei a tipărit, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Chiriarhului, cărţi, reviste,
pliante, broşuri şi icoane care să vină în sprijinul acestei lucrări (de apărare
a dreptei credinţe, de promovare a culturii teologice, a învăţământului
teologic seminarial şi a educaţiei religioase în şcolile de stat).
Menţionăm că mai multe parohii din Eparhia Buzăului şi Vrancei,
având binecuvântarea Chiriarhului locului, publică ziare şi foi religioase,
care evidenţiază activitatea pastoral-misionară la nivelul unităţilor
bisericeşti respective şi, totodată, explică şi apără dreapta credinţă în
faţa atacurilor prozelitismului sectar care, din păcate, n-a încetat nici
chiar după apariţia Legii cultelor (nr. 489/2006) care promovează
relaţii paşnice între culte.
Evidenţiem activitatea editurii Arhiepiscopiei Buzăului şi
Vrancei prin cele 6 lucrări apărute anul trecut sub îngrijirea acesteia:
Revista „Glasul Adevărului”, Anuarul „Almanah bisericesc”, Rugăciuni şi
învăţături de credinţă, Monografia „Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei –
date istorice şi imagini”, lucrarea de istorie bisericească „Noi ctitorii
bisericeşti la Întorsura Carpaţilor”, precum şi volumul omagial: „Slujba
ta fă-o deplin”.
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a contribuit, în anul 2012, la
organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar,
dintre care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim
(7 aprilie 2012); Pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea
Dălhăuţi, în toată eparhia, în vreme de secetă (8-16 august 2012); organizarea unei procesiuni religioase în ziua de 17 august 2012, cu icoana Maicii
Domnului de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” în oraşul Râmnicul
Sărat, precum şi diferite pelerinaje organizate de parohii împreună cu
credincioşii acestora; organizarea, în cadrul Proiectului catehetic „Hristos
împărtăşit copiilor” a Concursului de miniproiecte de educaţie socialfilantropică numit „Copilul învaţă iubirea lui Hristos” şi selectarea pentru
faza naţională a proiectului „Şi ei sunt bunicii noştri”, realizat de copii
din Centrul rezidenţial „Sfânta Maria” din localitatea Sătuc; continuarea derulării Proiectului Alege şcoala!, cu cea de a IV-a etapă, având ca
temă „În Biserică şi în şcoală, educaţie pentru viaţă” şi premierea
câştigătorilor; continuarea proiectului „Centrul parohial pentru copii şi
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tineret” desfăşurat la momentul actual în 5 centre şi iniţierea Proiectului „Calea Mântuirii”, care îşi propune integrarea familiei în comunitatea
bisericească.
Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei a continuat
să fie şi în anul 2012 un susţinător constant al postului Radio Trinitas şi
al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este printre
primele trei eparhii în ceea ce priveşte susţinerea financiară a lucrărilor
de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.
În ceea ce priveşte învăţământul teologic, la încheierea anului
şcolar 2011-2012 erau înscrişi la Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Chesarie Episcopul” din Buzău 203 elevi. De asemenea, la finalul
aceluiaşi an, la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Epifanie al Ciprului” –
Mănăstirea Răteşti, au fost înscrise 52 eleve.
În învăţământul religios din şcolile de stat, în unităţile de
învăţământ preuniversitar, activează 326 profesori de Religie (164 titulari şi 162 suplinitori), toţi având studii teologice superioare.
În Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei există mai multe muzee cu
specific eclesiastic: Muzeul bisericesc al Eparhiei Buzăului şi Vrancei;
Colecţia de artă veche bisericească de la sediul Protoieriei Focşani I; Muzeul
Mănăstirii Ciolanu; Muzeul Mănăstirii Răteşti; Muzeul Mănăstirii Sihastru;
Muzeul Mănăstirii Dălhăuţi; Muzeul Mănăstirii Rogozu ş.a. Tot la acest
capitol trebuie amintite şi micile muzee bisericeşti amenajate în parohii,
precum: „Sfântul Apostol Andrei“ – Buzău, Protoieria Buzău I; Vadu
Paşii, Protoieria Mărăcineni; Goideşti şi Bozioru, Protoieria Pârscov;
Soveja, Protoieria Panciu.
III. Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Buzăului şi
Vrancei, în anul 2012, a fost intensificată, mai ales că anul 2012 a fost
declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial
al Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”.
În acest sens, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a desfăşurat
multiple activităţi specifice şi a organizat numeroase manifestări
religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele
dintre acestea continuând şi pentru anii următori.
Astfel, în anul 2012, au fost desfăşurate programe sociale cu
caracter permanent, între care amintim: 10 Cantine sociale, cu 480
beneficiari; 3 Centre de zi pentru copii, cu 50 beneficiari; 2 centre de zi pentru
vârstnici, cu 18 beneficiari; 5 centre de tip familial cu 75 beneficiari; 1 grădiniţă
cu 60 beneficiari; 1 locuinţă protejată cu 18 beneficiari; 13 centre de informare
şi consiliere cu 1200 beneficiari; 2 campusuri de tabără cu 1600 beneficiari.
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În cursul anului 2012 – Anul Tainei Sfântului Maslu şi al Îngrijirii
Bolnavilor, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a sprijinit persoane aflate
în situaţie de dificultate şi preoţi cu patru sau mai mulţi copii, prin acordarea de ajutoare de urgenţă în cuantum total de 213.157 lei. Cele mai
multe ajutoare de urgenţă au fost acordate din fondurile de asistenţă
socialăFilantropia, din Fondul Mila Creştină al Arhiepiscopiei Buzăului
şi Vrancei, precum şi din fondurile Centrului Eparhial
Totodată, urmare Pastoralei Sfântului Sinod, citită în prima
duminică din Postul Naşterii Domnului şi a colectei organizate ulterior,
au fost adunate produse agricole şi alimentare, dar şi îmbrăcăminte.
Beneficiarii acţiunilor au fost un număr de 2.685 familii sărace şi
cu mulţi copii, din care 3.868 adulţi şi 5.568 copii. Rezultatul colectei
în bani a fost de 430.043 lei, iar al colectei în produse şi bunuri a fost
de 4.400 kg produse agricole, 11.120 kg produse alimentare, 3.305 kg
îmbrăcăminte, 525 pachete.
În acelaşi duh al ajutorării semenilor, sub coordonarea Centrului
eparhial, îşi desfăşoară activitatea 10 preoţi de caritate, care slujesc
în 10 capele construite sau amenajate în curtea sau în interiorul
unităţilor social - medicale, militare sau a penitenciarelor.
Tot cu prilejul Anului omagial dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii
bolnavilor, s-au desfăşurat consfătuiri în cele 12 protopopiate, după un
program stabilit, între 15-25 mai 2012, consfătuiri la care a participat
şi Chiriarhul locului, vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Epifanie,
povăţuind pe cei prezenţi.
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul” din
municipiul Buzău a răspuns îndemnului adresat de Patriarhia Română
instituţiilor de învăţământ teologic de a derula activităţi care să pună
în lumină aspecte ale Tainei Sfântului Maslu şi ale îngrijirii bolnavilor de
către Biserică, organizând un colocviu cu tema respectivă, în data de 5
iunie 2012, cu binecuvântarea Chiriarhului.
Pe parcursul anului 2012, în semestrul I, s-au ţinut cercuri pastoralmisionare în fiecare protoierie, după un program aprobat, în prealabil,
de Centrul Eparhial, în cadrul cărora s-a oficiat Taina Sfântului Maslu,
iar, la sfârşit, un preot desemnat a ţinut un cuvânt de învăţătură în
prezenţa unui număr important de preoţi şi credincioşi, dezbătându-se
pe larg tema „Sfântul Maslu”.
La unele dintre cercurile pastoral-misionare a participat şi
Chiriarhul locului şi, de fiecare dată, a adresat un cuvânt de învăţătură
duhovnicească.
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Dar tema anului s-a dezbătut pe larg şi la întrunirea preoţilor de la
Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Epifanie – Arhiepiscopul Ciprului” de la
Mănăstirea Răteşti, care s-a desfăşurat, pe grupe, în perioada 2 iulie10 august 2012.
După încheierea consfătuirilor cu preoţii, a urmat consfătuirea
stareţilor şi stareţelor din eparhie, avându-se în vedere aceeaşi temă.
Tot în vara anului 2012 au avut loc şi cursurile cântăreţilor, la
Mănăstirea Ciolanu.
La toate cursurile menţionate mai sus, pe lângă dezbaterea
generală, s-a urmărit şi înlăturarea inovaţiilor şi practicilor neortodoxe
referitoare la săvârşire Tainei Sfântului Maslu.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit în activitatea
bogată din anul 2012, dar şi celor care au sprijinit Arhiepiscopia
Buzăului şi Vrancei în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler şi
credincioşi, persoane fizice, instituţii de stat centrale şi locale, ONG-uri
şi firme private. Tuturor le dorim ani mulţi cu sănătate şi mântuire,
pace şi bucurie.
Ne rugăm Preasfintei Treimi să ajute această Arhiepiscopie şi în
anul 2013 să poată continua frumoasa şi bogata activitate desfăşurată
în anul 2012 sub îndrumarea harnicului Arhiepiscop Epifanie al
Buzăului şi Vrancei, trecut la Domnul în data de 7 ianuarie 2013.

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul aniversării a opt ani de apariţie neîntreruptă
a Ziarului Lumina
(7 februarie)

Ziarul Lumina – 8 ani de lucrare misionară
În ziua de 7 februarie 2013 se împlinesc opt ani de apariţie
neîntreruptă a Ziarului Lumina (fondat în 2005). Această aniversare este
un moment al bucuriei lucrării binecuvântate, în care se cuvine să
aducem mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale
şi să ne bucurăm pentru cele făptuite cu lumina harului în viaţa
Bisericii noastre şi consemnate zilnic în paginile cotidianului Patriarhiei Române. Plămădite din dorinţa de a semăna pe pământul cel
bun al slovei tipărite din România sămânţa Evangheliei prin mijloace
noi de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, Publicaţiile
Lumina s-au aflat într-o permanentă căutare pentru a consemna evenimente şi a transmite, cu instrumente jurnalistice moderne, informaţia
de actualitate bisericească din ţară şi din diaspora, precum şi
moştenirea creştină statornică a sufletului românesc. Toţi ostenitorii
angajaţi în această lucrare sunt motivaţi mai ales de convingerea că
apostolatul mediatic constituie o necesitate şi o şansă în activitatea
misionară a Bisericii azi.
Într-o vreme în care există multe lipsuri privind cunoaşterea
valorilor credinţei creştine ortodoxe, Ziarul Lumina şi Lumina de
Duminică lucrează pentru a transmite către societatea românească de
astăzi lumina credinţei şi a vieţii spirituale creştine ca factor de
speranţă şi de comuniune în societate. Publicaţiile Lumina dau
mărturie despre lumina credinţei şi a faptelor bune din viaţa eparhiilor,
parohiilor, mănăstirilor şi a multor instituţii bisericeşti.

91

EVENIMENTE

Ziarul Lumina înseamnă în primul rând tineri jurnalişti ortodocşi
dedicaţi Bisericii şi neamului nostru românesc, care se străduiesc în
fiecare ediţie să transforme litera tipărită în edificare spirituală, pentru
comuniunea oamenilor cu Dumnezeu şi întreolaltă pe calea către
Împărăţia cerurilor.
După opt ani de organizare şi adaptare la situaţii noi, într-o lume
în rapidă schimbare, Ziarul Lumina a câştigat mai multă experienţă şi
mai multă sensibilitate faţă de problemele actuale ale societăţii, în
vreme de crize multiple.
Această lucrare mediatică misionară, aşezată permanent sub
binecuvântarea Preasfintei Treimi şi susţinută în exclusivitate de
Biserica Ortodoxă Română, a crescut de la an la an şi oferă tuturor
celor interesaţi informare şi orientare spirituală care îndeamnă la
coresponsabilitate şi cooperare în realizarea binelui comun.
Tuturor susţinătorilor, ostenitorilor şi cititorilor le dorim sănătate
şi mântuire, precum şi multă bucurie în culegerea roadelor acestei
lucrări misionare, realizată spre slava lui Dumnezeu şi spre binele
Bisericii şi al poporului român!
La mulţi ani, cu roade bogate şi binecuvântate!

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat obştii îndoliate a Mănăstirii Sfânta Ana Rohia,
la slujba de înmormântare
a Părintelui Arhimandrit Serafim Man
(15 februarie)

Arhimandritul Serafim Man –
un părinte duhovnicesc, harnic şi misionar
Cu multă tristeţe am primit vestea trecerii din această viaţă a
Părintelui Arhimandrit Serafim Man, de la Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, venerabil şi îmbunătăţit duhovnic, fost stareţ al acestei
mănăstiri, gospodar şi jertfelnic.
Într-o perioadă grea pentru Biserică şi pentru slujitorii ei,
Părintele Serafim a fost un misionar autentic, „făcându-se pildă
credincioşilor cu vorbirea, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa
şi cu viaţa curată” (1 Timotei 4, 12).
Dragostea şi râvna părintelui duhovnic Serafim Man a făcut din
această mănăstire o oază de viaţă spirituală pentru mulţi credincioşi care
i-au trecut pragul.
Toate împlinirile sale misionar-pastorale şi administrativgospodăreşti i-au luminat sufletul şi chipul, pregătindu-l pentru ziua
întâlnirii sale cu Mântuitorul Hristos, Păstorul cel Bun, Căruia i-a închinat întreaga viaţă.
Duhovnic iscusit, deopotrivă pentru clerici, pentru călugări şi
pentru mireni, Părintele Serafim era un sfătuitor înţelept şi echilibrat.
Inspirat de cuvintele Sfintelor Scripturi, ale Sfinţilor Părinţi şi de
experienţa vieţii sale duhovniceşti, învăţătura sa era în acelaşi timp
duhovnicească şi profund umană.
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Blând, paşnic şi doritor de linişte, în mănăstire sau oriunde l-a
purtat slujirea, părintele Arhimandrit Serafim a fost un monah
evlavios şi rugător, smerit şi râvnitor, vieţuind în rugăciune, osteneli
şi nevoinţe, pe care cu smerenie le păstra tăinuite asemenea părinţilor
din Pateric.
Preţuind în chip deosebit minunata lucrare a părintelui Arhimandrit
Serafim Man în ogorul Domnului pe tărâm duhovnicesc şi cărturăresc,
precum şi bogata sa activitate gospodărească, înălţăm stăruitoare
rugăciune către Hristos Domnul Cel Înviat din morţi să odihnească
sufletul său în lumina cea neînserată a Împărăţiei Cerurilor,
unde drepţii ca luminătorii strălucesc, să mângâie obştea Mănăstirii
Rohia şi pe toţi cei care l-au cunoscut şi preţuit.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii”, cu prilejul Zilei Protecţiei Civile
(28 februarie)

Binecuvântare pentru fapte bune
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut în anul 2013. În noaptea dintre
ani I-am mulţumit pentru binefacerile primite de la El în anul 2012 şi
ne-am rugat să ne ajute să vieţuim creştineşte, să ne dăruiască darurile
Sale cele bogate spre mântuire, spre sănătate, spre bucurie şi în anul
în care am intrat (2013).
Fiecare An Nou se numeşte un „an al mântuirii”, care înseamnă
nu numai izbăvirea din suferinţă, din necazuri, din boli şi din alte
dificultăţi, ci şi unirea noastră, a oamenilor trecători, cu Dumnezeu Cel
netrecător, prin Sfântul Botez, prin Taina Pocăinţei şi a Iertării
păcatelor, prin rugăciune, prin fapte bune şi mai ales prin împărtăşirea
cu Sfânta Euharistie.
Între creaţie şi Creator, între dar şi Dăruitor există o legătură de
viaţă, întrucât iubirea lui Dumnezeu este Izvorul existenţei create,
natură şi om. Modul de folosire a libertăţii noastre, a fiecăruia dintre
noi şi a tuturor împreună, poate cultiva o legătură sănătoasă şi sfântă
a vieţii sau poate produce o degradare a vieţii individuale şi sociale.
Ca fii ai Bisericii Ortodoxe strămoşeşti, românii cunosc că iubirea
de aproapele, pacea şi cooperarea sunt necesare în relaţiile de
comuniune din societatea noastră.
Respectul faţă de semeni, spiritul de jertfă prin implicarea în
salvarea aproapelui, sentimentul de frăţietate care îndeamnă la solidaritate umană sunt valori care caracterizează munca tuturor ostenitorilor
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Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti. Având în suflet credinţa în Dumnezeu şi iubirea faţă de
oameni, ei îşi desfăşoară cu onoare şi curaj misiunile pline de risc.
Nobleţea activităţii lor îi face să fie iubiţi de români şi cinstiţi cu
expresii de recunoştinţă.
Credinţa în Dumnezeu şi dragostea de patrie a cadrelor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
Bucureşti s-au arătat şi prin ridicarea unui locaş de cult, cu
hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou
de la Partoş.
În semn de apreciere pentru activitatea acestora, Mitropolia
Banatului a dăruitInspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti icoana Sfântului Ierarh Iosif cel Nou
de la Partoş, patron spiritual al pompierilor României şi ocrotitor
împotriva focului şi calamităţilor ce se pot abate asupra omului.
La acest ceas aniversar, cu respect şi apreciere, ne îndreptăm gândul
către dumneavoastră, adresându-vă doriri de sănătate şi fericire, pace
şi bucurie, precum şi mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea pe care
o desfăşuraţi spre binele societăţii noastre româneşti.
Cu stimă şi binecuvântare,

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire,
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Adrian Hriţcu
(23 februarie)
Alexandru Ionuţ BURGHELEA

Vrednicul de pomenire, Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian Hriţcu, fostul Arhiepiscop al românilor ortodocşi din Occident a trecut la cele veşnice în data de 23 februarie,
la o zi după ce împlinise 87 de ani. La Mănăstirea Pogleţ din judeţul Bacău, unde ierarhul şi-a petrecut ultimele luni din viaţă, au venit pentru a-l conduce pe ultimul drum, un
impresionant sobor de arhierei şi preoţi, alături de mulţime de credincioşi din întreaga
Moldovă, pentru care arhiepiscopul Adrian a fost un adevărat părinte apropiat sufletelor lor.

Vrednicul de pomenire,
Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian
Hriţcu a fost înmormântat pe
26 februarie, la Mănăstirea
Pogleţ, din comuna Corbasca,
judeţul Bacău. Slujba înmormântării a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul
ortodox român al Europei
Occidentale şi Meridionale,
IPS Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, Înaltpreasfinţitul
Părinte Pimen, Arhiepiscopul
Sucevei şi Rădăuţilor, Înalt97

preasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte
Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Iaşilor, şi de Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjuraţi de un numeros
sobor de preoţi şi diaconi din întreaga Patriarhie Română. Înmormântarea
ierarhului a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în biserica Mănăstirii
Pogleţ de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, înconjurat de un sobor din care au
făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieşteanul şi Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul. Răspunsurile
la strană au fost date de un cor de maici de la Mănăstirea Tisa Silvestri din
judeţul Bacău.
Alături de ierarhi, preoţi, diaconi, monahi şi monahii, sute de credincioşi
care l-au cunoscut şi preţuit pe vrednicul ierarh au venit din toate părţile pentru

Moment din timpul slujbei de înmormântare a vrednicului de pomenire,
Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian Hriţcu
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a-l conduce pe ultimul drum. Vrednicul de pomenire, Arhiepiscopul Adrian
a cultivat de-a lungul vieţii o caldă legătură cu toţi credincioşii, indiferent de
starea lor socială sau de pregătirea intelectuală, de multe ori mărturisind că se
simte mai legat sufleteşte de poporul simplu de la sate, decât de oamenii din
înalta societate. De altfel, credincioşii de etnie rromă şi nu numai, din preajma
Mănăstirii Pogleţ, s-au bucurat cel mai mult de grija ierarhului, căci adeseori
primeau ajutoare materiale, dar şi cuvinte de mângâiere şi încurajare, toate
acestea culminând cu ctitoria unei frumoase biserici în satul Băcioi, din comuna
Corbasca, atât de necesară, mai ales pentru că această localitate era lipsită de
biserică ortodoxă şi se confrunta de mai mulţi ani cu prozelitismul neo-protestant.
După terminarea Sfintei Liturghii, sicriul cu trupul neînsufleţit al vrednicului de pomenire, Arhiepiscopul Adrian a fost scos din sfântul lăcaş şi a
fost aşezat pe un podium special amenajat în faţa bisericii Mănăstirii Pogleţ.
Aici, ierarhii amintiţi au săvârşit slujba înmormântării călugărilor. Cu acest
prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
adresat un mesaj de condoleanţe, citit de către Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal pe care, îl redăm integral în continuare:
Un ierarh român misionar în Europa
Am aflat cu multă tristeţe despre trecerea la cele veşnice a Înalt
Preasfinţitului Părinte Adrian, fost Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală.
Născut pe meleagurile botoşănene, în localitatea Ştiubieni, la data
de 22 februarie 1926, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Adrian a
simţit din fragedă copilărie o chemare specială către viaţa duhovnicească şi slujirea Bisericii. Nepot al cântăreţului bisericesc din sat şi vecin
cu biserica, tânărul Aurel - cum a fost numit la Taina Sfântului Botez
- a îndrăgit de copil muzica bisericească, slujirea frumoasă şi podoaba
Casei Domnului, pe care urma să le cultive întreaga viaţă.
După absolvirea Şcolii primare din satul natal, unde a fost un
inspirat animator al serbărilor şcolare şi religioase, a urmat, între anii
1940-1944, cursurile Şcolii de cântăreţi din Mănăstirea Neamţ. După
revenirea din armată, a continuat studiile la Seminarul monahal din
aceeaşi mănăstire, între anii 1948-1953, iar după absolvire s-a înscris
la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, devenind licenţiat al
acestuia în anul 1957. Mai târziu, va aprofunda studiile teologice la
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Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal citind mesajul
de condoleanţe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Facultatea de Teologie din Fribourg - Elveţia şi la Institutul Ecumenic
de la Bossey - Geneva.
Dând curs vocaţiei monahale, la data de 26 octombrie 1950, a intrat
ca frate la Mănăstirea Neamţ, fiind tuns în monahism, în acelaşi an, la
data de 9 decembrie, primind numele de Adrian. La praznicul Bunei
Vestiri din anul 1951 este hirotonit diacon, slujind în această treaptă
până în anul 1958. Ca ierodiacon, a slujit la Mănăstirea Neamţ (1951-1953)
şi la Mănăstirea Plumbuita (1953-1958), unde a urmat şi Şcoala de
pictură bisericească.
Numit de Mitropolitul Moldovei şi Sucevei din acea vreme,
vrednicul de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu, egumen la Mănăstirea
Slatina (1957-1958) şi profesor la Şcoala monahală de aici, ierodiaconul
Adrian este hirotonit în treapta preoţiei. Stareţ între anii 1958-1959 al
Schitului Durău din judeţul Neamţ, din nou stareţ al Slatinei pentru
puţină vreme (1959), ieromonahul Adrian, apreciat de marele Mitropolit
Iustin, este chemat la ascultare în cadrul Cancelariei Sfintei Arhiepiscopii
a Iaşilor ca exarh al mănăstirilor, iar pentru calităţile sale excepţionale
de slujitor, este numit şi mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane din
Iaşi, responsabilităţi pe care le va îndeplini până în anul 1973.
Recomandat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de
către Mitropolitul Moldovei, ieromonahul Adrian Hriţcu este ridicat,
în anul 1965, la rangul de arhimandrit. Încredinţat de calităţile sale
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dovedite în perioada cât i-a fost alături ca exarh, mai ales în perioada
marilor şantiere de restaurare a mănăstirilor şi a impozantelor clădiri
de la Centrul eparhial, Mitropolitul Iustin Moisescu l-a propus pe
Arhimandritul Adrian Sfântului Sinod pentru demnitatea de Episcopvicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, fiind ales la data de 17 decembrie 1973
şi hirotonit arhiereu la data de 24 ianuarie 1974.
În lucrarea sa arhierească la Iaşi s-a dovedit întru toate ascultător
chiriarhului său, preluând multe din ostenelile liturgice şi de teren ale
acestuia, dată fiind implicarea profundă a Mitropolitului Iustin în
relaţiile interbisericeşti, intercreştine şi interreligioase ale Bisericii
noastre, participarea sa frecventă la diverse congrese, adunări, con ferinţe şi întruniri internaţionale, precum şi vizitele dese ale unor
delegaţii sau personalităţi bisericeşti, academice sau politice la Iaşi sau
în Mitropolia Moldovei şi Sucevei.
De aceea, cele mai multe hirotonii, sfinţiri de biserici, hramuri
mănăstireşti, vizite la şantierele de la aşezămintele monahale şi parohii,
examenele de admitere şi momentele festive de la Seminarul teologic
de la Mănăstirea Neamţ şi multe alte evenimente din viaţa eparhiei
cădeau în sarcina Episcopului-vicar.
O grijă deosebită a arătat faţă de satul său natal, Ştiubieni, unde
în anii grei ai comunismului a construit o adevărată catedrală, împodobită cu o frumoasă pictură şi dotată prin grija sa cu toate cele necesare.
În anul 1980, la data de 16 iulie, a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi
Occidentală, cu sediul la Paris, la puţină vreme apoi fiind ridicat la
treapta de Arhiepiscop, păstorind această eparhie până în toamna
anului 1990, când a solicitat retragerea la pensie.
În această calitate, de ierarh aparţinând unei Biserici de dincolo
de cortina de fier, dar păstorind în lumea liberă, occidentală, s-a străduit,
în condiţii deosebit de grele din punct de vedere material, pastoral şi
politic, să păstreze unitatea clerului şi credincioşilor ortodocşi români,
risipiţi în atâtea ţări europene: Franţa, Germania, Austria, Italia, Spania,
Portugalia, Danemarca, Suedia, Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburg;
s-a îngrijit împreună cu preoţii parohi de găsirea unor spaţii adecvate
pentru sfintele slujbe, de împodobirea lor cu odoarele Sfintei noastre
Biserici: catapetesme, icoane, sfinte vase, cărţi de slujbă etc.
A transformat buletinul Arhiepiscopiei, Vestitorul, dintr-o revistă
redactată la maşina de scris într-un jurnal de calitate. A iniţiat şi a
coordonat apariţia mai multor volume din Almanahul Vestitorul, apărute, de asemenea, în condiţii remarcabile şi conţinând materiale
importante pentru cunoaşterea vieţii bisericeşti a Diasporei româneşti
din Europa Occidentală. A intensificat ritmul şi solemnitatea momen-

101

EVENIMENTE

telor comemorative la mormintele eroilor români aflate în diverse ţări
europene şi a cultivat prezenţa românească şi îngrijirea mormintelor
marilor personalităţi româneşti din cimitirele pariziene: Brâncuşi,
Enescu, Mitropolitul Visarion Puiu, Arhiepiscopul Teofil Ionescu etc.,
unele dintre ele proscrise în propria ţară.
În condiţii modeste şi de cele mai multe ori singur a străbătut
distanţe mari pentru a fi prezent la hramurile şi evenimentele comunităţilor româneşti din toată Europa Occidentală.
A reprezentat Biserica noas tră la numeroase întruniri inte r o rtodoxe şi intercreştine. A cultivat relaţii frăţeşti cu ceilalţi ierarhi ai
Diasporei ortodoxe şi raporturi cordiale cu autorităţile civile şi cu responsabilii Bisericilor care găzduiau comunităţile ortodoxe româneşti.
În anul 1990, când pentru Diaspora românească se întrezărea o
nouă configurare a organizării bisericeşti, dată fiind migraţia unui
număr tot mai mare de români spre ţările occidentale, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Adrian s-a retras la pensie. A rămas la Paris,
unde a trăit în modestie şi smerenie, continuând lucrarea
duhovnicească prin slujirea la diferite parohii ortodoxe din Paris sau
din împrejurimile acestuia, la Mănăstirea românească Buna Vestire de
la Rosiers, iar mai târziu chiar la Parohia românească Sfinţii
Arhangheli din strada Jean de Beauvais, determinând într-o anumită
măsură revenirea acesteia, în anul 2009, sub omoforul Bisericii-mamă.
În timpul verii poposea în ţară, fie pentru tratament în aşezămintele noastre de la Techirghiol sau de la Lacul Sărat, fie pentru
odihnă în mănăstirile din Moldova, mai ales la mănăstirile
Savu şi Pogleţ, bucurându-se de prietenia şi ospitalitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Eftimie al Romanului şi Bacăului şi ale
Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Ioachim Băcăuanul, care i-a fost
alături la Paris vreme de un deceniu. Sfârşitul vieţii sale pământeşti a
fost marcat de o scurtă, dar grea suferinţă creştineşte îndurată, cu
răbdare şi cu nădejde în milostivirea lui Dumnezeu.
La acest moment de vremelnică despărţire până la obşteasca
Înviere îi aducem omagiul nostru pentru osteneala depusă în ogorul
Sfintei noastre Biserici, în ţară şi departe de ea. Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să aşeze sufletul său în
lumina cea neînserată a Împărăţiei cerurilor, în pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei rostind cuvânt
de învăţătură ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor prezenţi la slujba de înmormântare

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a
remarcat, în cuvântul său, că fostul arhiepiscop al românilor ortodocşi din
Franţa şi Europa Occidentală a avut o viaţă binecuvântată şi frumoasă: „ Înaltpreasfinţitul Adrian a avut o viaţă frumoasă pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat să se nască în ţinutul Botoşanilor, nu departe de locul unde a copilărit
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, sau părinţii Cleopa Ilie, Paisie Olaru şi Dionisie
de la Colciu. A avut o viaţă frumoasă pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat
paşii spre frumoase mănăstiri, spre adânca şi frumoasa cale monahală. A vieţuit
în mod special la Mănăstirea Neamţ, dar şi la Slatina, Durău sau Plumbuita.
A avut o viaţă frumoasă pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat să slujească în
Catedrala Mitropolitană din Iaşi, bucurându-se de binecuvântatele moaşte
ale Sfintei Cuvioase Parascheva. În acest sfânt lăcaş a slujit de nenumărate ori
ca mare eclesiarh şi episcop vicar. A avut o viaţă frumoasă pentru că a avut
binecuvântarea să-l cunoască de tânăr pe vrednicul de pomenire patriarh Iustin
Moisescu. Înaltpreasfinţitul Adrian a fost ucenic al patriarhului Iustin
Moisescu, pe vremea când era mitropolit al Moldovei şi Sucevei, într-o
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perioadă dificilă. A avut o viaţă frumoasă pentru că a cunoscut lumea liberă
înainte de anul 1989, fiind prezent în capitala Franţei şi în Europa Occidentală,
propovăduind cuvântul lui Dumnezeu printre românii de acolo. După retragerea
Înaltpreasfinţiei Sale a avut momente de singurătate şi tristeţe. Acestea au fost
trăite cu nădejde în Bunul Dumnezeu, care răsplăteşte pe cei ce iubesc podoaba
Casei Sale. Rugăm pe Dumnezeu să-l odihnească în pace. Să răsplătească
Dumnezeu dragostea Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul şi a maicilor
din această mănăstire, care s-au îngrijit ca bătrâneţile Înaltpreasfinţitului
Adrian să fie mai uşoare”.
A urmat cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox
român al Europei Occidentale şi Meridionale care a amintit că arhiepiscopul
Adrian Hriţcu a pus temeliile multor comunităţi din Occident, mai ales că
vrednicul ierarh mutat la Domnul a rămas la Paris după ce s-a retras din scaunul
arhiepiscopal. „Viaţa Înaltpreasfinţitului Adrian, cel puţin în ultimii 33 de
ani, a fost legată de slujirea comunităţii românilor din Europa Occidentală.
Această comunitate, în vremea comunismului, a fost scindată şi învrăjbită,

Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale
şi Meridionale adresând cuvânt de mângâiere la slujba de înmormântare a vrednicului
de pomenire, Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian Hriţcu
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dar Înaltpreasfinţitul Adrian a avut curajul să o slujească. A pus temeliile multor
comunităţi prin intermediul cărora românii au putut să se organizeze.
Recunoştinţa noastră, a ierarhilor, a preoţilor şi credincioşilor este mare şi
pentru faptul că, după 1990, Înaltpreasfinţitul Adrian a rămas în Franţa. Înaltpreasfinţia Sa a rămas ca un stâlp şi ca o mărturie a trecutului, a tradiţiei, dar
şi a continuităţii românilor. A fost un părinte duhovnicesc mult cinstit, onorat
şi respectat de această comunitate. În ultima parte a vieţii nu a dorit să rămână
la Paris, simţindu-se legat de meleagurile Moldovei. S-a întors la Pogleţ, dorind
să moară aici pentru a fi înmormântat lângă părintele Calistrat Ifrim, fost
duhovnic al acestei aşezări monahale”, a afirmat Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Iosif.
În continuare, Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului a menţionat că arhiepiscopul Adrian a
ales ca loc de retragere Mănăstirea Pogleţ datorită prieteniei pe care ierarhul
o avea cu Înaltpreasfinţitul Părinte Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului şi cu părintele Calistrat Ifrim, fostul duhovnic de la Pogleţ. „Am

Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului
şi Bacăului evocând personalitatea vrednicului de pomenire,
Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian Hriţcu

105

EVENIMENTE

avut prilejul să-l cunosc pe Înaltpreasfinţitul Adrian încă de pe vremea când
am intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ. După o
vreme, am fost trimis la studii în Franţa de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel. Cel care m-a aşteptat într-una din gările Parisului a fost Înaltpreasfinţitul Adrian. Înaltpreasfinţia Sa mi-a oferit primele sfaturi, mai ales că ieşisem
dintr-un popor constrâns de libertate. A ştiut să-şi facă datoria cu acrivie în
tot ceea ce i s-a rânduit să realizeze. Gândul Înaltpreasfinţitului Adrian a fost
acela de a se retrage în Moldova. Întrucât avea o prietenie cu Înaltpreasfinţitul
Eftimie, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a ales să se retragă la Pogleţ.
Aici a găsit un suflu duhovnicesc cu totul aparte, mai ales că se cunoştea cu
părintele Calistrat Ifrim, care a plecat la Domnul în anul 2009. Doresc să
mulţumesc Înaltpreasfinţitului Adrian pentru că a contribuit financiar la ridicarea bisericii cu hramurile Izvorul Tămăduirii şi Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil din parohia Băcioi, Protopopiatul Sascut. Piatra de temelie a acestui
sfânt lăcaş a fost pusă în luna iulie a anului 2010, iar în prezent biserica este
ridicată”, a amintit Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, care a mulţumit
în mod solemn părintelui Arsenie Voaideş, stareţului Mănăstirii Savu şi maicilor Mănăstirii Pogleţ pentru că au fost aproape de Înaltpreasfinţitul Adrian
în vremea bolii şi a neputinţei. Gândul de recunoştinţă al Episcopului-vicar
al Eparhiei Romanului şi Bacăului s-a îndreptat apoi către autorităţile şi persoanele
care s-au implicat în buna organizare a înmormântării Înaltpreasfinţitului Adrian.
După intonarea cântării „Veşnica pomenire”, sicriul cu trupul neînsufleţit
al Înaltpreasfinţitului Adrian a fost purtat pe umeri de preoţii slujitori în jurul
bisericii de lemn a mănăstirii, biserică pe care arhiepiscopul a iubit-o mai mult
decât catedralele Parisului. După rostirea celor trei ectenii, s-a mers în procesiune
către mormântul ierarhului, aflat în apropierea locaşului de închinăciune. Sicriul a fost aşezat în mormântul aflat lângă cel al părintelui Calistrat Ifrim,
aşa cum a fost dorinţa Înaltpreasfinţiei Sale. Prietenia dintre cei doi venerabili
slujitori ai Bisericii nu s-a despărţit nici la mormânt. De multe ori, în vremea
vieţii lor erau văzuţi în curtea mănăstirii sau în împejurimi, purtând convorbiri duhovniceşti, ca doi oameni ai lui Dumnezeu. Acum, nădăjduim că s-au
întâlnit iarăşi în Împărăţia Cerurilor, unde se roagă pentru Biserica noastră
dreptslăvitoare.
Cei ce l-au cunoscut îndeaproape pe Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian,
au avut parte de un veritabil model de slujitor misionar al Bisericii, lucrător
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Moment din timpul slujbei de înmormântare a vrednicului de pomenire,
Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian Hriţcu, Mănăstirea Pogleţ, judeţul Bacău

al smereniei şi al milosteniei, îndrumător şi povăţuitor al clericilor, monahilor
şi credincioşilor. Amintirea sa va rămâne pentru mult timp în sufletele celor
ce l-au întâlnit şi preţuit, şi pentru care Înaltpreasfinţitul Părinte Adrian a fost
un adevărat părinte duhovnicesc.

Summary: The passing to the Lord of His Eminence Archbishop Adrian Hriţcu,
eternally glorified in his holy memory.
His Eminence, the eternally glorified in his memory Father Adrian Hriţcu,
former Archbishop of the Orthodox Romanians living in the western world, passed
to the Lord on the 23rd of February, a day after he had turned 87 years of age. An
impressive number of high ecclesiastics and priests, together with a vast crowd of
faithful from throughout Moldavia, came to Pogleţ Monastery, Bacău County, where
the late hierarch had spent the last months of his life, in order to accompany on his
last way His Eminence Adrian, who had been a true father, very benevolent to
everybody’s soul.
His Eminence Father Adrian Hriţcu, eternally glorified in his holy memory,
was buried on the 26th of February, at Pogleţ Monastery, Bacău County. The funeral
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service was celebrated by His Eminence the Very Most Reverend Teofan Metropolitan
of Moldavia and Bukovine, co-served by His Eminence the Very Most Reverend Iosif,
the Romanian Orthodox Metropolitan of Western and Southern Europe, His
Eminence the Most Reverend Teodosie, Archbishop of Tomis, His Eminence the
Most Reverend Pimen, Archbishop of Suceava and Rădăuţi, His Eminence the Most
Reverend Calinic, Archbishop of Argeş and Muscel, His Eminence the Most Reverend
Casian, Archbishop of the Lower-Danube, His Grace the Most Reverend Visarion,
Bishop of Tulcea, His Grace the Most Reverend Macarie, the Romanian Orthodox
of Northern Europe, His Grace the Most Reverend Varlaam Ploieşteanul, Patriarchal
Vicar Bishop, His Grace the Most Reverend Calinic Botoşăneanul, Vicar Bishop of
the Archbishopric of Iaşi, as well as His Grace the Most Reverend Ioachim Băcăuanul,
Vicar Bishop of the Archbishopric of Roman and Bacău, assisted by a vast group of
priests and deacons throughout the Romanian Patriarchate. The entombment of the
late hierarch was preceded by the Divine Liturgy celebrated in the church of Pogleţ
Monastery by His Eminence the Very Most Reverend Father Teofan, co-served by a
group of high ecclesiastics among whom His Eminence the Very Grace the Most
Reverend Bishop Varlaam Ploieşteanul and His Grace the Very Reverend Bishop
Ioachim Băcăuanul made themselves conspicuous. The singers at the lectern were
made up of nuns from Tisa Silvestri Convent. Along with these high ecclesiastics,
monks and nuns, there were hundreds of faithful who had known and thought much
of the late worthy hierarch, gathering from everywhere to escort him on his last way.
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Întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian Spiridon
ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei
(10 martie)
Preot Sorin-Vasile TANCĂU, Marinel Laurențiu MARCU

În ziua de 10 martie 2013, în Catedrala arhiepiscopală din Buzău, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian Spiridon a fost întronizat arhiepiscop al Buzăului și
Vrancei. Ceremonia de întronizare a avut loc după Sfânta Liturghie şi a fost oficiată
de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de
un sobor impresionant de ierarhi din țară și străinătate. La acest eveniment au participat, de asemenea, oficialităţi centrale, judeţene şi locale, și numeroși credincioşi.

În Catedrala arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” și „Sfinții Trei Ierarhi”
din Buzău, a avut loc, în ziua de 10 martie 2013, în Duminica Înfricoșătoarei
Judecăți, zi în care au fost pomeniți și Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian și
Dionisie, ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei,
în persoana Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian Spiridon, ales în această
demnitate prin vot secret, în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, din 28 februarie 2013. La eveniment au participat 26 de ierarhi ai
Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
reprezentanţi ai altor Biserici, oficialități de stat, reprezentanţi ai autorităţilor
locale, civile şi militare, personalităţi din alte domenii de activitate, numeroşi
preoţi şi credincioşi din mai multe regiuni ale ţării.
Înainte de ceremonia de întronizare, în Catedrala arhiepiscopală, a fost
oficiată Sfânta Liturghie de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat
de un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte
Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolit de Prikonisou şi exarh al întregii
Propontide, Înaltpreasfinţitul Părinte Ilarion, Mitropolit de Volokolamsk,
Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra, Înaltpreasfinţitul
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Moment din timpul Sfintei Liturghii săvârşite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
în Catedrala arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” și „Sfinții Trei Ierarhi” din Buzău

Părinte Isaia, Mitropolit de Tamasou şi Orinis, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan,
Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul
Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba
Iuliei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscop ales al Buzăului şi Vrancei,
Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului,
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Corneliu,
Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului,
Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul
Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei
şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al
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Ungariei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei
de Nord, Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei
şi Noii Zeelande, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar
patriarhal, Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Preasfinţitul Părinte
Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a
celor două Americi, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului.
După încheierea Sfintei Liturghii, a urmat ceremonia de întronizare a
noului arhiepiscop. Mai întâi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos, a dat citire Gramatei mitropolitane, al cărei text îl prezentăm
mai jos integral:
Preaiubitului cler, cinului monahal şi tuturor dreptcredincioşilor creştini
din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei,
precum şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei
GRAMATE MITROPOLITANE*,
Har şi pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lăudat,
iar de la noi părintească binecuvântare!
Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică slujiri şi vrednicii
deosebite prin trimiterea Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh
peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, întărindu-i pe aceştia întru
propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, săvârşirea Sfintelor Taine
şi călăuzirea credincioşilor pe calea mântuirii (cf. Matei 28, 19), iar Sfinţii
Apostoli, prin harul Sfântului Duh, au aşezat în cetăţi episcopi, preoţi
şi diaconi, spre a păstori Biserica lui Hristos (cf. Fapte 20, 28).
*
Gramată Mitropolitană nr. 1/2013, întocmită de Cancelaria Sfântului Sinod, în temeiul
hotărârii nr. 2329 din 28 februarie 2013 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, şi
făcută publică în data de 10 martie 2013, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în Catedrala
Arhiepiscopală din Municipiul Buzău, cu hramurile Înălțarea Domnului și Sfinții Trei Ierarhi.
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Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, citind Gramata mitropolitană de
întronizare a Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei

De aceea, ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh
al României şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, văzând că a rămas
vacant scaunul de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, prin mutarea la
Domnul, în ziua de 7 ianuarie 2013, a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Epifanie (Norocel), şi, călăuzit fiind de îndatorirea de a nu lăsa
această Arhiepiscopie lipsită de cârmuitorul ei canonic, pe temeiul prevederilor Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, am convocat la sediul Mitropoliei din Bucureşti, în ziua de luni,
18 februarie 2013, Sinodul mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei, în cadrul
căruia, prin vot secret consultativ, au fost desemnaţi doi candidaţi din lista
ierarhilor eligibili, iar marţi, 19 februarie 2013, şedinţa specială de consultare
a Sinodului Mitropolitan cu membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Buzăului şi Vrancei şi cu ceilalţi participanţi de drept, în cadrul căreia, prin votul
participanţilor, a fost menţinută lista stabilită de Sinodul mitropolitan.
Împlinind această procedură statutară bisericească şi luând
aminte la îndatoririle ce ne revin ca Patriarh, am convocat Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de joi, 28 februarie 2013, la
Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti.
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În urma votului exprimat, Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant
al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei pe Preasfinţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, care s-a arătat vrednic de
această chemare prin: statornicia sa întru dreapta credinţă; îmbrăţişarea
vieţii monahale în Mănăstirea Crasna, judeţul Prahova, din Arhiepiscopia Bucureştilor; pregătirea sa teologică dobândită la Facultatea de
Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universităţii din Bucureşti;
desăvârşirea studiilor de doctorat în teologie la Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic (Grecia), unde a
dobândit titlul academic de Doctor în Teologie, aprofundarea studiilor
de muzică bizantină la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti şi a studiilor post-doctorale de Bizantinologie şi ecumenism,
la Institutul Ecumenic Sfântul Nicolae din Bari (Italia), fiind un bun
vorbitor al limbilor greacă, franceză şi italiană; slujirea liturgică şi
pastorală a Sfintei Biserici în diferite trepte şi ascultări bisericeşti: ca
slujitor la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din anul 1999, inspector
bisericesc şi, din anul 2000, consilier patriarhal în cadrul Sectorului socialfilantropic al Administraţiei Patriarhale. Din anul 2002 a fost chemat
la înalta treaptă a Arhieriei, ca Episcop-vicar patriarhal, perioadă în care a
coordonat, ca delegat al Patriarhului, Cancelaria Sfântului Sinod şi
sectoarele Relaţii bisericeşti şi interreligioase, comunităţi externe şi Socialfilantropic, iar din anul 2009 ca Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi Secretar al Sinodului Permanent, reprezentând
Biserica Ortodoxă Română şi pe Întâistătătorul ei la numeroase
evenimente şi activităţi bisericeşti, la nivel naţional şi internaţional.
În toată această perioadă, Preasfinţia Sa a arătat multă abnegaţie
şi jertfă, simţ practic şi organizatoric, responsabilitate în misiunea
încredinţată, echilibru şi realism pastoral.
Drept urmare, potrivit rânduielilor canonice şi prevederilor
statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, duminică, 10 martie
2013, în noua Catedrală Arhiepiscopală din Municipiul Buzău, cu
hramurile Înălţarea Domnului şi Sfinţii Trei Ierarhi, Noi, Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române şi Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, oferim
Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian mantia, crucea şi engolpionul, precum
şi camilafca, adică însemnele rangului arhiepiscopal, îi înmânăm cârja
arhipăstorească şi îl întronizăm ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei.
Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al
prevederilor art. 114 alin. (4) lit. d) şi art. 133 alin. (2) din Statutul pentru
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organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut
tuturor această Gramată Mitropolitană şi dăm alesului Arhiepiscop,
Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, împuternicirea canonică de
păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a
Buzăului şi Vrancei, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine
şi în viitor de această Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că Înaltpreasfinţia Sa, dobândind această demnitate, are dreptul şi puterea de
a aşeza, după rânduielile Sfintei noastre Biserici şi după legile ţării:
cântăreţi, citeţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile
din Arhiepiscopia Înaltpreasfinţiei Sale, precum şi stareţi şi stareţe,
egumeni şi egumene, la mănăstiri şi schituri, şi de a rândui toate câte i
se cuvin ca ierarh eparhiot, spre folosul duhovnicesc al eparhiei pe
care o păstoreşte pe calea mântuirii.
Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm, aşa cum îndeamnă
Canonul 34 Apostolic, cinstire şi ascultare faţă de Mitropolitul locului
şi Patriarhul României, precum şi faţă de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române; să continue şi să sporească lucrarea înaintaşilor în
acest istoric scaun arhiepiscopal; să lucreze în comuniune cu ceilalţi
ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei;
să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri,
pentru valorile credinţei ortodoxe, pentru cultura creştină, pentru
învăţământul teologic şi religios, precum şi dragoste părintească faţă
de clerul şi dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, făcându-se
tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a
rânduielilor Bisericii noastre străbune; să se consulte şi să coopereze
cu autorităţile de Stat spre binele Bisericii şi al poporului român; să
cultive relaţii de respect reciproc cu alte culte oficial recunoscute,
pentru păstrarea păcii sociale.
Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi cinul călugăresc, precum
şi tuturor dreptcredincioşilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului
şi Vrancei, le recomandăm părinteşte şi frăţeşte, cu multă preţuire, pe
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian drept chiriarh al lor,
chemându-i să îl întâmpine cu dragoste fiască, să îl asculte şi să îl cinstească, arătându-i în toate împrejurările sprijin şi împreună-lucrare în
tot ceea ce săvârşeşte spre folosul Bisericii şi al poporului român.
Preţuind cu multă bucurie însufleţirea şi dorinţa clerului şi
credincioşilor ortodocşi români din ţinuturile de la Curbura Carpaţilor
de a păstra unitatea naţională şi spirituală, îi povăţuim pe toţi cu
părintească dragoste ca, sub îndrumarea noului lor arhipăstor, să
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păstreze şi să întărească unitatea Ortodoxiei româneşti, vieţuind în
pace şi în bună înţelegere ca fii duhovniceşti care cred cu statornicie
în Hristos şi „întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”.
Încredinţăm pe noul Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, Sfântului Sfinţit Mucenic
Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei, Sfântului Cuvios
Vasile de la Poiana Mărului, precum şi tuturor Sfinţilor Români cunoscuţi
şi necunoscuţi care, prin nevoinţele lor, au sfinţit aceste binecuvântate
plaiuri buzoiene şi vrâncene.
De asemenea, îl încredinţăm pe Înaltpreasfinţia Sa rugăciunilor
Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Părinţi ierarhi din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, rugăciunilor cucernicilor
preoţi din parohii, împreună ostenitori în ogorul Bisericii, rugăciunilor
neîncetate ale călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri şi schituri,
precum şi rugăciunilor binecredincioşilor creştini din Arhiepiscopia
Buzăului şi Vrancei, faţă de care Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop
Ciprian este chemat să arate dragoste părintească şi purtare de grijă
duhovnicească.
Şi astfel, într-un cuget şi o simţire, împreună să preamărim pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită.
Amin !

† D A N I E L,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei
şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După citirea Gramatei mitropolitane, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române i-a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, pe rând, însemnele
rangului arhiepiscopal: mantia, crucea, engolpionul, camilafca și cârja arhipăstorească, l-a condus pe noul arhiepiscop în tronul arhieresc, apoi a rostit un
cuvânt de învăţătură, în care a evidențiat, printre altele, semnificația slujbei de
întronizare și a explicat simbolismul însemnelor care-l responsabilizează pe
noul arhiepiscop. Redăm în continuare textul integral al acestui cuvânt:
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Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, oferind Înaltpreasfinţitului
Părinte Ciprian însemnele rangului arhiepiscopal în Catedrala „Înălțarea Domnului”
și „Sfinții Trei Ierarhi” din Buzău

Arhipăstorul unei eparhii –
slujitor al lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor
În Biserica Ortodoxă, slujba de întronizare a noului arhipăstor al
unei eparhii este plină de semnificaţii teologice şi duhovniceşti, fiind
de fapt momentul prin care noul arhipăstor al unei eparhii, în urma
alegerii de către Sfântul Sinod, este recunoscut în mod public şi solemn
de Biserică în noua demnitate şi arătat sau prezentat clerului şi
credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire.
Solemnitatea slujbei, departe de a fi doar o simplă ceremonie
formală, în care sunt prezentate însemnele rangului noului arhiepiscop,
este menită de fapt să evidenţieze rolul de părinte duhovnicesc, de învăţător
şi slujitor al dreptei credinţe şi al unităţii Bisericii, pe care noul arhipăstor
îl va avea în eparhia încredinţată lui spre păstorire.
Slujba de întronizare conţine o rugăciune de mulţumire şi cerere
rostită în timpul Sfintei Liturghii şi o doxologie (tropar) la sfârşitul Sfintei
Liturghii, deoarece prin Sfânta Liturghie se realizează cea mai vie
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legătură duhovnicească a lui Hristos cu Biserica Sa, cea mai bogată
comunicare şi cea mai intensă comuniune dintre Hristos, Capul
Bisericii şi Biserica Sa, care este Trupul Său tainic sau mistic. Prin
aceasta se vede că întronizarea arhipăstorului unei eparhii nu este un
simplu ritual, sau o simplă tradiţie formală, ci este un eveniment şi un
moment sfânt din însăşi viaţa Bisericii, în legătura ei vie cu Hristos
Domnul, Care, după ce a trimis pe Apostolii Săi în lume să înveţe, să
boteze şi să păstorească toate popoarele (cf. Matei 28, 19), a spus: „Iată,
Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20).
Rugăciunea de mulţumire şi cerere este adresată Mântuitorului Iisus
Hristos, Arhiereul Cel veşnic, ca să ajute pe noul arhipăstor „pentru a
spori în dreapta credinţă, în dragostea cea către Dumnezeu şi către aproapele
şi în toate faptele cele bune”.
După sfârşitul Sfintei Liturghii, slujba de întronizare continuă cu
citirea Gramatei Mitropolitane, documentul oficial de recunoaştere şi de
prezentare a noului chiriarh, prin care acesta primeşte oficial, în public,
învestirea sau confirmarea canonică de păstorire a noii eparhii, pentru
care a fost ales arhipăstor de către Sfântul Sinod. Apoi îi sunt acordate
în mod solemn însemnele arhiepiscopale, iar noul arhipăstor este aşezat
în tronul chiriarhal. În timpul ceremoniei de întronizare, noul arhiepiscop
primeşte: mantia arhierească, crucea pectorală, engolpionul, camilafca
şi cârja arhierească, fiecare având o semnificaţie aparte:
Mantia arhierească, de culoare roşiatică, aminteşte de jertfa lui
Hristos, „Cel îmbrăcat în veşmânt stropit cu sânge” (Apocalipsa 19, 13) şi
simbolizează o lucrare cerească sau îngerească. Ea este haina de arhipăstor,
învăţător şi slujitor al eparhiei în lucrarea de păzitor şi călăuzitor al
oamenilor pe calea mântuirii, împreună cu îngerii păzitori şi
călăuzitori trimişi de Dumnezeu în lume. Sfântul Simeon al
Tesalonicului spune că mantia este „darul lui Dumnezeu Cel purtător de
grijă, cuprinzător şi acoperitor” (Liturgica generală, Pr. Prof. Ene Branişte,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti 1993, p. 624). Iar Sfântul Gherman al Constantinopolului
spune că râurile saupliurile mantiei înseamnă „învăţăturile ce izvorăsc
necontenit din cele două Legi” (Sfântul Gherman al Constantinopolului,
Explicare despre Sfânta Biserică, în Liturgica generală, Pr. Prof. Ene
Branişte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti 1993, p. 624), Vechiul şi Noul Testament, „care
trebuie să izvorască deplin din mintea şi gura arhiereului” (Op.cit. p. 624).
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Crucea pectorală simbolizează crucea lui Hristos, fiind semn al
biruinţei Lui asupra păcatului şi a morţii, dar şi simbol al lucrării
jertfelnice a Păstorului cel bun pentru mântuirea oamenilor. Ea aduce
aminte de cuvintele Domnului Hristos: „Cel ce voieşte să vină după Mine
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34), de
îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât
în crucea Domnului nostru Iisus Hristos!” (Galateni 6, 14), dar şi de
cuvintele Bisericii: „Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea!” (Slujba
Utreniei de Duminică).
Engolpionul, după Sfântul Simeon al Tesalonicului, simbolizează
„pecetea şi mărturisirea credinţei cea din inimă” (Sfântul Simeon al
Tesalonicului, op.cit., p. 628), având zugrăvită pe el icoana Mântuitorului
Hristos purtând Evanghelia pe braţul stâng, lângă inimă – Evanghelia
iubirii – iar cu mâna dreaptă binecuvântând; sau purtând globul
pământesc, arătând că El este Pantocratorul, Atotţiitorul şi Mântuitorul
lumii. Atunci când pe engolpion se află imprimată icoana Maicii Domnului,
aceasta simbolizează „puterea mijlocitoare şi ocrotitoare a Preacuratei,
căreia i se încredinţează arhiereul” (Op.cit., p. 628), ea fiind Mama Arhiereului Hristos, apărătoarea, protectoarea şi călăuzitoarea tuturor
arhiereilor şi a întregului cler. Totodată, engolpionul simbolizează şi
marea responsabilitate a arhiereului în Biserica lui Hristos, zidită pe
temelia sfinţilor apostoli (cf. Efeseni 2, 20), întrucât lui, caurmător şi
moştenitor al aceluiaşi dar şi har dumnezeiesc, i se încredinţează grija
pentru Biserică, precum odinioară ucenicului iubit, Ioan, Iisus i-a
încredinţat-o pe Mama Sa (cf. Ioan 19, 26-27), ea fiind icoana vie a Bisericii,
care arată lumii pe Hristos. Astfel, se vede că noul arhiereu primeşte
de la Însuşi Hristos responsabilitatea de a păstori eparhia sau Biserică
locală, deoarece „nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat
de Dumnezeu” (Evrei 5, 4).
Cârja arhierească aminteşte de toiagul de sprijin pentru călători
(Facere 32, 10), păstori (Ieşire 4, 2) şi nobili (Facere 38, 18), dar şi de toiagul
lui Aaron (Numeri 17; şi Evrei 9, 4), Arhiereu al Vechiului Testament,
care însă prefigura pe Arhiereul veşnic Hristos, despre Care cartea
Apocalipsei spune că: „Se numeşte Credincios şi Adevărat şi judecă şi Se
războieşte întru dreptate (…) şi este îmbrăcat în veşmânt stropit cu sânge şi
numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu (…) şi El îi va păstori cu toiag
de fier” (Apocalipsa 19, versetele 11, 13 şi 15) ca un păstor drept. Pe
scurt, cârja arhierească simbolizează demnitatea, dreptatea şi responsa-
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bilitatea arhipăstorului de suflete, care va da seamă în faţa Dreptului
Judecător pentru cei încredinţaţi lui spre păstorire părintească pe calea
mântuirii, după cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, zicând:
„Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei priveghează pentru
sufletele voastre, având să dea de ele seamă”(Evrei 13, 17). De aceea, cârja
arhierească este numită în cartea Arhieraticon: toiag de sprijin şi întărire pentru cei ascultători, iar pentru cei neascultători şi nestatornici - toiag
de deşteptare şi îndreptare.
Toate aceste mari responsabilităţi ale arhipăstorului unei eparhii,
exprimate simbolic de însemnele pastorale arhiereşti, pot fi împlinite
numai cu ajutorul harului lui Dumnezeu şi prin conlucrarea arhipăstorului
cu clerul şi credincioşii din eparhie, precum şi prin consultarea şi conlucrarea
lui cu ierarhii Sfântului Sinod.
Arhipăstorul are deci datoria sfântă de a păstra cu fidelitate integritatea mesajului evanghelic (cf. 1 Timotei 6, 20; 1, 3 ş.u.; 2 Timotei 3, 14)
şi de a lucra, cu timp şi fără timp pentru a binevesti şi a face roditoare
credinţa apostolică (cf. 2 Timotei 4, 1-4).
Această mare responsabilitate de a veghea permanent ca dreapta
credinţă mântuitoare a Bisericii să fie păstrată de către tot clerul şi toţi
credincioşii din eparhie explică de ce Biserica pomeneşte pe episcop
în timpul Sfintei Liturghii şi în toate rugăciunile ei, cerând lui
Dumnezeu: „dăruieşte-l sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit,
sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău!”
(cf. 2 Timotei 2, 15).
Comuniunea sau legătura permanentă a preoţilor, diaconilor şi
credincioşilor din toate parohiile, precum şi a monahilor şi monahiilor
din mănăstiri şi schituri, cu arhipăstorul lor canonic este semnul
sau dovada menţinerii acestora în dreapta credinţă şi în comuniunea Bisericii
universale de azi, din toate timpurile şi din toate locurile.
Episcopul sau Arhiepiscopul, ca arhipăstor şi bun chivernisitor
al eparhiei încredinţate lui de Dumnezeu spre păstorire şi reprezentant
al ei în Sfântul Sinod, trebuie să-i adune pe toţi păstoriţii în comuniunea
lui Hristos, fiind păzitorul unităţii eparhiei sale.
Episcopul sau Arhiepiscopul este arhipăstor pentru eparhia sa,
dar în acelaşi timp el estecoliturghisitor, coresponsabil şi împreună-slujitor
în şi pentru Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească a lui Hristos.
El este întâiul slujitor al lui Hristos pentru oameni în eparhia sa,
înţeleasă nu ca fragment dintr-un întreg, ci ca o epifanie sau manifestare
într-un loc şi un timp anume a Bisericii soborniceşti sau universale a
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lui Hristos din toate timpurile şi toate locurile, după cum HristosDomnul nu este parţial sau fragmentar prezent în Sfânta Euharistie,
ci întreg prezent în fiecare părticică din Sfânta Euharistie, pe care o
primeşte cel ce se împărtăşeşte, potrivit făgăduinţei Sale: „Cel ce
mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru
El” (Ioan 6, 56).
De aceea, autonomia şi libertatea pe care o are fiecare episcop în eparhia sa
nu trebuie să devină nici izolare, nici autarhie şi nici autosuficienţă, ci responsabilitate maximă, grijă părintească permanentă şi dăruire de sine totală pentru cei
păstoriţi de el, asemenea lui Hristos, Păstorul cel bun (cf. Ioan 10, 11).
Marea demnitate şi responsabilitate de a mărturisi şi sluji, prin
cuvânt şi faptă, prezenţa şi lucrarea lui Hristos Marele-Preot sau
Arhiereul veşnic în Biserica Sa, explică de ce episcopul a fost numit încă
din primele veacuri ale Bisericii „om al lui Dumnezeu” (cf. 1 Timotei 6, 11),
„slujitor al lui Hristos şi iconom al tainelor lui Dumnezeu” (cf. 1 Corinteni 4, 1),
învrednicindu-se de îndoită cinste, ca unul ce se osteneşte „cu cuvântul
şi cu învăţătura” (1 Timotei 5, 17).
Asemenea lui Hristos, Păstorul cel bun, slujitorii Lui trebuie să
păstorească cu dragoste părintească pe cei încredinţaţi lor, după cum
ne învaţă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, zicând: „Păstoriţi turma lui
Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună,
după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi
stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Iar când Se va arăta MaiMarele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi” (1 Petru 5, 1-4;
vezi şi 1 Timotei 4, 12-13; Tit 2, 7).
Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne arată principalele virtuţi ale slujirii
arhiereşti: ştiinţa teologică, înţelepciunea practică, viaţa virtuoasă,
simţul dreptăţii, smerenia, curajul, dărnicia, iubirea părintească
dezinteresată, spiritul de sacrificiu, blândeţea, răbdarea, ospitalitatea
şi respectul pentru fiecare om.
Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos,
păstorul şi părintele duhovnicesc al eparhiei trebuie să fie solidar cu
cei bolnavi, bătrâni săraci, orfani, îndoliaţi, singuri şi neajutoraţi.
Demnitatea slujirii de arhipăstor în eparhie este sfântă şi mare,
iar sarcinile ei sunt multiple, mai ales într-o lume aflată în criză
spirituală şi materială. Însă, multele lucrări ale slujirii pastorale ne
îndeamnă să ne apropiem, prin rugăciune, trăire şi lucrare, mai mult
de Hristos-Capul Bisericii, de Sfânta Treime şi de toţi Sfinţii lui
Dumnezeu, pentru a primi ajutorul lor, spre folosul celor mulţi.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvântul de învăţătură ierarhilor, preoţilor,
diaconilor şi credincioşilor prezenţi la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian,
ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei

Astăzi, prin voia lui Dumnezeu, împreună cu întreaga Biserică
Ortodoxă Română, cu clerul şi credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului
şi Vrancei în special, sărbătorim întronizarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Ciprian, ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei.
Înaltpreasfinţia Voastră, Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop Ciprian,
Comoara de mare preţ, adică dreapta credinţă şi dreapta vieţuire
în Hristos din eparhia Buzăului şi Vrancei, a fost păstrată din generaţie
în generaţie, prin râvna, priceperea şi osteneala multor vrednici episcopi
înaintaşi ai Înaltpreasfinţiei Voastre, care au îndrumat pe calea
mântuirii şi a sfinţeniei poporul nostru român de pe aceste plaiuri.
Urmând pilda lor, suntem încredinţaţi că veţi împlini în primul
rând datoria sfântă şi mare de a apăra şi promova dreapta credinţă a
ierarhilor mărturisitori şi cărturari, a marilor voievozi jertfelnici, a
cuvioşilor şi cucernicilor slujitori ai sfintelor altare şi a credincioşilor
statornici în Ortodoxie.
De asemenea, avem convingerea că veţi înmulţi faptele iubirii
milostive, despre care ne vorbeşte Evanghelia acestei Duminici, conti-
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nuând şi amplificând lucrarea social-filantropică din Arhiepiscopia Buzăului
şi Vrancei. Totodată, cunoaştem că doriţi să intensificaţi viaţa duhovnicească
din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei.
Calităţile teologice şi administrative deosebite pe care le-aţi
dovedit în slujirea ca Episcop Vicar patriarhal vreme de aproape 11
ani ne îndreptăţesc speranţa că lucrarea pe care o începeţi astăzi va fi
o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.
Vă adresăm părinteşti şi frăţeşti urări de sănătate, de pace şi
bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani, rugând-ne Domnului nostru
Iisus Hristos să dăruiască, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic
Ciprian, din Corint, pe care îl prăznuim astăzi, harul Său cel sfânt şi
mântuitor Înaltpreasfinţiei Voastre, tuturor clericilor şi credincioşilor
din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, precum şi tuturor celor care vă
vor sprijini în activitatea sfântă pe care o împliniţi.
Ca semn de preţuire pentru viitoarea activitate liturgică şi
pastorală a Înaltpreasfinţiei Voastre, pentru ostenitorii centrului
eparhial şi pentru slujitorii şi închinătorii acestei noi, mari şi frumoase
Catedrale Arhiepiscopale din Buzău, oferim în dar o Sfântă Evanghelie
nouă, tipărită şi ferecată la Tipografiile şi Atelierele Patriarhiei Române.
Cu multă bucurie, Vă încredinţăm, Înaltpreasfinţia Voastră, de sprijinul
nostru personal şi al ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în lucrarea sfântă la care aţi fost chemat, spre slava Preasfintei
Treimi, binele Bisericii noastre şi mântuirea celor binecredincioşi!

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

În continuare, au urmat mesajele de apreciere şi încurajare adresate noului
arhiepiscop. Domnul consilier prezidenţial Cristian Diaconescu a transmis
mesajul Preşedintelui României, iar secretarul de stat pentru culte Victor
Opaschi a transmis un mesaj de felicitare din partea Guvernului României:

Mesajul Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu
Îmi revine deosebita onoare şi bucurie de a vă transmite salutul
meu călduros, însoţit de cele mai sincere felicitări cu prilejul alegerii
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Înaltpreasfinţiei voastre în înalta demnitate de Arhiepiscop al Buzăului
şi Vrancei. Este un eveniment important pentru Biserica Ortodoxă
Română şi pentru credincioşii pe care îi veţi păstori. Este, în acelaşi
timp, un prilej de bucurie pentru toţi cei care vă întâmpină ca nou
arhiereu, şi doresc să mă alătur dumneavoastră, prin acest mesaj, pentru
a vă împărtăşi emoţia.
Alegerea Înaltpreasfinţiei voastre în înalta demnitate de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, prin decizia Sfântului Sinod, reprezintă
începutul unei noi misiuni, cu responsabilităţile şi provocările sale, dar
şi continuarea activităţii pastorale desfăşurate de Înaltpreasfinţia sa
Epifanie, în cei 37 de ani de arhierie.
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei are o semnificaţie aparte pentru
ortodoxia românească, fiind una dintre cele mai vechi eparhii din
România, atestată istoric în anul 1502, în timpul domnitorului Radu
cel Mare al Ţării Româneşti. De-a lungul timpului, identitatea acestei
eparhii - ridicată la rang de Arhiepiscopie în 2009, prin grija Preafericirii
Sale, Părintele Patriarh Daniel - a fost modelată de prezenţa unor sfinţi
părinţi, cărturari şi ierarhi care au îmbogăţit patrimoniul spiritual şi
cultural al acestui loc. Tot în această eparhie au funcţionat seminarii
şi scoli de cântăreţi, care au pregătit generaţii de teologi valoroşi. Toate
acestea reprezintă contribuţii la binele comun, pe care Biserica
Ortodoxă continuă să le cultive în societate, prin educaţie, prin activitatea
filantropică şi prin transmiterea înaltelor valori pe care le reprezintă.
Astăzi, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei este o eparhie
modernă, conştientă de provocările pe care modernitatea le implică
atât în planul vieţii religioase, cât şi în relaţia cu societatea. Am subliniat
mereu rolul formativ al valorilor creştine în spaţiul public şi sunt convins
că, graţie experienţei pe care aţi acumulat-o în calitate de reprezentant
al Bisericii Ortodoxe Române în raport cu celelalte biserici şi culte, veţi
continua să încurajaţi dialogul şi cooperarea, pentru binele comun.
Doresc să adresez încă o dată urările mele cele mai calde membrilor Sfântului Sinod şi tuturor credincioşilor care participă astăzi la
acest eveniment solemn, rugându-vă să primiţi, Înaltpreasfinţite
Părinte Arhiepiscop Ciprian, sincere felicitări împreună cu urări de
slujire rodnică în înalta demnitate pe care v-a încredinţat-o Biserica!
La mulţi ani!

Traian Băsescu
Preşedintele României
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Mesajul Primului Ministru al Guvernului României,
domnul Victor Ponta
Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop Ciprian,
Prea cucernici părinţi, onorată adunare,
Este o reală bucurie pentru mine să exprim, în această zi de
sărbătoare, când credincioşii din ţinuturile Buzăului şi Vrancei primesc
un nou arhipăstor, sentimentele de preţuire pe care vi le port, precum
şi convingerea că întronizarea Înalt Preasfinţiei Voastre în scaunul
arhieresc de la Buzău, orânduit odată cu cel de la Râmnic de către
însuşi marele Patriarh ecumenic Nifon al II-lea, va duce pe mai departe
o frumoasă tradiţie.
Înaltpreasfinţia Voastră veniţi la Buzău după un lung şir de
nume ilustre de mari înaintaşi, figuri de ierarhi-cărturari, cu un aport
important la dăinuirea şi propăşirea acestui neam. Veniţi într-un
moment când este mare nevoie de repere spirituale.
Cărturarul cu studii în marile centre europene şi cu un doctorat
strălucit la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Aristotelice
din Tesalonic, slujitorul care, ca episcop vicar a doi mari patriarhi, a
trudit cu dragoste şi devotament la reaşezarea Bisericii Ortodoxe
Române în locul cuvenit în vieţile noastre, are acum de înălţat propria
zidire. Iar Dumnezeu a hotărât să ajungeţi pe şantier la anii maximei
puteri de muncă şi creaţie, pentru un timp ce vi-l dorim cu toţii cât
mai îndelungat. La ceasul rânduit anume pentru întronizarea Înalt
Preasfinţiei Voastre în demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului şi
Vrancei, îmi vine în minte proverbul: „Omul potrivit la locul potrivit”.
Onorată adunare,
Realităţile economice şi sociale ne pun pe toţi în faţa unor
probleme grave, pe care nu le putem rezolva decât împreună, prin
cooperare şi respect reciproc. Avem responsabilităţi faţă de toate
cultele din ţara noastră - cu precădere faţă de Biserica Ortodoxă
Română şi doresc să vă asigur că Statul le va onora în respectul deplin
al Constituţiei şi al legislaţiei specifice.
Suntem îngrijoraţi, ca şi dumneavoastră, de sensul profund
negativ al unor schimbări care sapă la temelia societăţii noastre.
Naţiunea română se confruntă cu o criză de conştiinţă şi de identitate.
Ea este dominată de dezbinare şi ură. De aceea avem nevoie de ancore
etice, de puncte de reper, de sprijin moral. Biserica Ortodoxă Română
este o astfel de ancoră.
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Suntem îngrijoraţi şi de creşterea violenţei în familie, în şcoli şi,
în general, în societate, de creşterea ratei abandonului şcolar, de
scăderea spiritului civic, de relativizarea morală şi de ofensiva
imoralităţii şi amoralităţii, de consumerismul, individualismul,
oportunismul şi egoismul care domină gândirea şi viaţa românilor.
Nu putem asista pasivi la aceste evoluţii. Credem sincer că Biserica
Ortodoxă Română are capacitatea de a se confrunta cu aceste sfidări
şi de a le răspunde în maniera cea mai adecvată. Pe fondul accentuării
sărăciei, ca o consecinţă a crizei economice, creşterea dimensiunii
sociale a acţiunii Bisericii Ortodoxe Române este extrem de benefică.
Părinte Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei,
Asigurându-vă de preţuirea, deschiderea şi sprijinul nostru, vă
doresc izbândă deplină în demnitatea de arhiepiscop al buzoienilor şi
vrâncenilor.

Victor Ponta
Primul Ministru al Guvernului României

După citirea acestor două mesaje de felicitare, evenimentul a continuat
cu un cuvânt de bun venit adresat, în numele clerului şi credincioşilor din
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, de către Părintele Costică Panaite, consilier
cultural-învăţământ în cadrul eparhiei: „Fiţi binevenit la Buzău,
Înaltpreasfinţia Voastră! Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, clerul şi
credincioşii acesteia Vă primesc cu multă bucurie, cu respectul şi preţuirea
cuvenite înaltei demnităţi arhiereşti la care aţi fost chemat prin voia lui
Dumnezeu şi prin hotărârea Sfântului Sinod. Cu siguranţă, simţiţi acum că
aţi fost mult dorit în această parte de ţară! Veniţi, sau mai bine zis reveniţi în
locurile unde V-aţi petrecut anii adolescenţei, studiind cu multă râvnă şi
înţelepciune la vestita şcoală a marelui episcop Chesarie al Buzăului, seminarul teologic. Veniţi de la Patriarhie, din inima Ortodoxiei româneşti, în
inima plaiurilor binecuvântate ale Buzăului şi Vrancei, încărcate de
bimilenară tradiţie creştină, de profundă istorie naţională şi bogată spiritualitate ortodoxă“.
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Noul arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian,
a ţinut apoi primul său cuvânt de învățătură, după întronizare, în care a precizat
o parte din priorităţile sale în noua demnitate și a adresat mulţumiri Patriarhului
României şi membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru
încrederea acordată prin alegerea sa ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei,
precum şi clerului şi credincioşilor din această eparhie, care l-au primit cu multă
bucurie. În continuare, prezentăm conținutul acestui cuvânt:
Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,
Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Distinşi reprezentanţi ai autorităţilor de stat, centrale şi locale,
Preacuvioşi şi preacucernici părinţi, slujitori ai sfintelor altare,
Preacuvioase maici şi binecuvântat popor al lui Dumnezeu,
din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei,
Cu adâncă smerenie şi teamă sfântă, îndrăznesc să urc astăzi
treptele tronului de arhipăstor al clerului şi credincioşilor din
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, având nădejdea şi credinţa
neclintită că „dumnezeiescul Har, Care pe cele neputincioase le vindecă şi
pe cele de lipsă le plineşte”, mă va întări „spre slujirea ce-mi este pusă
înainte”, ca „să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii
mei”, după cuvântul psalmistului şi proorocului David (Psalmul 24, 2).
Este o mare binecuvântare pentru mine să fiu rânduit astăzi la cârma
corabiei lui Hristos din această veche eparhie, întemeiată în anul 1502,
de către domnitorul Radu cel Mare al Ţării Româneşti şi Sfântul Ierarh
Nifon al II-lea, patriarhul Constantinopolului, dar ale cărei începuturi
datează încă din secolul al IV-lea, ea fiind de fapt continuatoarea unei
eparhii mai vechi, cunoscută ca Biserica Gothiei, care a înflorit
duhovniceşte în zona de curbură a Carpaţilor, în vremuri de restrişte
pentru strămoşii noştri, aflaţi pe atunci în plin proces de formare ca
popor român şi creştin, şi care a rodit întru sfinţenie, prin numărul
mare de martiri, în frunte cu Sfântul Sava, ocrotitorii dreptcredincioşilor
creştini, trăitori pe aceste plaiuri.
În cei 510 ani de la înfiinţare, poporul lui Dumnezeu din această
eparhie a fost călăuzit duhovniceşte de numeroşi ierarhi, între care se
cuvine să amintim măcar numele câtorva – Luca din Cipru, distins
diplomat şi sfetnic al marelui voievod Mihai Viteazul; Mitrofan,
strălucitul meşter tipograf şi diortositor al Bibliei lui Şerban
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Cantacuzino; Chesarie, ctitor de biserici şi şcoală teologică, precum şi
întemeietorul primei şcoli naţionale din Buzău; Filothei cel iubitor de
patrie şi neam şi sprijinitor al Unirii din 1859; Dionisie Romano
cărturarul, fondator al Bibliotecii Academiei Române şi primul ei
membru de onoare; marele mitropolit Antonie Plămădeală,
deschizător de drumuri într-o epocă ostilă credinţei şi Bisericii şi
încheind cu vrednicul de pomenire vlădică Epifanie cel gospodar.
Gândindu-mă la vrednicia lor şi la bogata moştenire culturală,
spirituală şi materială transmisă urmaşilor, mă cutremur atât în faţa
exigenţelor pe care le impune însemnătatea acestei eparhii istorice izvor de credinţă, de unitate naţională şi valori nepieritoare - cât şi a
aşteptărilor celor care m-au primit cu atâta dragoste, bucurie şi
speranţă; cu toate acestea, simt în adâncul sufletului un glas lăuntric
dumnezeiesc, care mă încurajează tainic, şoptindu-mi cuvintele „nu te
voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Evrei 13, 5).
Pentru aceasta, dau mai întâi slavă Preasfintei Treimi, Dumnezeul
îndurărilor şi al iubirii de oameni, că m-a învrednicit să pun un nou
început slujirii mele arhiereşti, după zece ani şi jumătate de activitate
administrativă, culturală, social-filantropică, pastoral-misionară şi
liturgică, desfăşurată, ca episcop vicar patriarhal, la Patriarhia Română
şi în Arhiepiscopia Bucureştilor, sub îndrumarea şi povăţuirea a doi
patriarhi înţelepţi ai Bisericii noastre, vrednicul de pomenire Patriarh
Teoctist şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; totodată, doresc să
exprim profundă recunoştinţă tuturor ierarhilor Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, pentru votul de încredere pe care mi l-au
acordat în data de 28 februarie, anul mântuirii 2013, când m-au ales în
demnitatea de Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Eparhii a Buzăului
şi Vrancei, rămasă vacantă în urma trecerii la cele veşnice a vrednicului
vlădică Epifanie Norocel, în data de 7 ianuarie 2013. Încrederea şi
dragostea iubiţilor fraţi întru arhierie mă onorează, desigur, dar mă şi
îndatorează, deoarece îmi dau seama de povara crucii ce mi s-a aşezat
astăzi pe umerii mei slabi, deodată cu acordarea însemnelor bisericeşti
specifice acestui moment – mantia şi cârja arhierească – urmate de
aşezarea mea în tronul de arhipăstor al credincioşilor din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, de către Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel, în calitatea sa de întâistătător şi al Mitropoliei Munteniei şi
Dobrogei, din care face parte această eparhie.
Fără îndoială, emoţiile pe care le trăieşte un ierarh în astfel de
clipe sunt copleşitoare; multe şi felurite sunt gândurile ce-i trec prin
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minte, pe măsură ce conştientizează responsabilităţile uriaşe pe care
şi le asumă faţă de comunitatea credincioşilor ce-i este încredinţată
spre păstorire, începând chiar cu această duminică binecuvântată,
când la Sfânta Liturghie am ascultat cu toţii cutremurătoarele cuvinte
ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, referitoare la înfricoşătoarea
Judecată, ce va avea loc la sfârşitul veacurilor, când Fiul Omului va să
vină cu slavă şi cu putere multă, înconjurat de sfinţii Săi îngeri (cf.
Matei 25,31), ca să răsplătească fiecăruia după faptele sale. Criteriul de
judecată, în funcţie de care unii vor fi rânduiţi la viaţa veşnică, iar alţii
la osânda veşnică, îl va constitui modul în care am împlinit porunca
iubirii aproapelui, ca expresie a iubirii faţă de Hristos, Fiul şi Cuvântul
lui Dumnezeu, Cel Ce din iubire nemărginită faţă de oameni S-a
întrupat pe pământ, a trăit asemenea nouă, a suferit moarte pe cruce
pentru păcatele întregii omeniri, a înviat din morţi şi S-a înălţat la
ceruri întru slavă, şezând de-a dreapta Tatălui, iar toate acestea, pentru
a-l salva pe om din robia păcatului şi a morţii şi a-l repune în starea
de comuniune cu Dumnezeu, pierdută cândva, în zorii creaţiei, din
pricina păcatului neascultării.
Nicicând nu mi-au răsunat mai clare cuvintele Dreptului
Judecător ca în ziua de astăzi, când Sfântul Sinod al Bisericii noastre
strămoşeşti mi-a încredinţat, prin glasul Întâistătătorului ei, spre pază
şi păstorire, Biserica lui Hristos din ţinuturile Buzăului şi Vrancei,
sfinţite de-a lungul secolelor, cu sânge de martiri şi binecuvântate de
rugăciunea multor sfinţi cuvioşi şi mucenici, precum Vasile de la
Poiana Mărului şi Teodosie de la Brazi, trăitori în schiturile şi
mănăstirile fondate pe aceste meleaguri încă din primul mileniu
creştin şi care constituie mărturii elocvente ale credinţei ortodoxe şi
ale trăirii autentice în Hristos.
Din nefericire, în ultimii ani, societatea românească, ca de altfel
întreaga lume, se confruntă cu grave probleme sociale din cauza crizei
economico-financiare, care generează adevărate drame în viaţa
oamenilor şi a căror soluţionare este, în primul rând, de competenţa
factorilor politici şi de conducere ai statelor. Dar cea mai periculoasă
criză, cu consecinţe dezastruoase în planul vieţii spirituale, o constituie
cea morală, din cauza înmulţirii păcatelor de tot felul, precum mândria,
lăcomia, setea de putere, autosuficienţa şi indiferenţa faţă de valorile
perene ale umanităţii, care au dus la slăbirea şi relativizarea credinţei,
la înstrăinarea omului de Dumnezeu, la împuţinarea iubirii faţă de
aproapele şi la diminuarea comuniunii şi solidarităţii umane. În aceste
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circumstanţe, omul contemporan are nevoie mai mult ca oricând de
repere morale autentice şi de ajutor spiritual, pentru a redescoperi
calea dreptei credinţe în Hristos, singura valoare care dă sens vieţii
sale pământeşti, în perspectiva dobândirii vieţii veşnice. Ori, pentru
aceasta, un rol determinant în ţara noastră l-au avut întotdeauna şi îl
au în continuare conducătorii spirituali ai comunităţilor creştine,
preoţii din parohii şi mănăstiri, conduşi de episcopii, pe care Duhul
Sfânt i-a rânduit să păstorească „Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o
cu Însuşi sângele Său” (Fapte 20, 28), motiv pentru care şi ei vor fi
răspunzători de felul în care credincioşii vor da sau nu vor da „răspuns
bun la înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos”.
Care este însă semnificaţia cuvântului „episcop” şi de unde
izvorăşte autoritatea celui ce va trebui să dea socoteală în faţa nemitarnicului Judecător, pentru sufletele ce i-au fost încredinţate spre
păstorire? De ce îl înconjoară credincioşii cu atâta respect şi-i arată cinste
şi preţuire? Oare, doar din pricina faptului că este conducătorul unei
instituţii bisericeşti superioare, asimilat demnitarilor publici? Nicidecum!
Deoarece – aşa cum ne încredinţează Sfântul Apostol Pavel – „nimeni
nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci numai cel chemat de Dumnezeu precum
Aaron” (Evrei 5, 4), căci „orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus
pentru oameni, spre cele către Dumnezeu” (Evrei 5, 1), adică să-L slujească
pe Dumnezeu prin slujirea oamenilor. Însăşi etimologia cuvântului
episkopos, derivat din verbul grecesc episcopeo-episcopo, care înseamnă
„a veghea, a priveghea şi a supraveghea”, sugerează întreita misiune
a celui îndrituit să poarte acest apelativ – respectiv arhiereul – iar
aceasta constă în următoarele îndatoriri: să vegheze asupra păstrării
nealterate a dreptei credinţe, pe care trebuie să o cunoască şi să o propovăduiască „cu timp şi fără timp” (2 Timotei 4, 2); să privegheze în
rugăciune smerită şi nevoinţe multiple pentru binele şi progresul
duhovnicesc al credincioşilor încredinţaţi spre păstorire şi să-i
supravegheze pe aceştia cu dragoste părintească, păzindu-i atât de atacurile vrăjmaşilor din afară, cât şi de pericolul propriilor lor slăbiciuni.
Din această perspectivă, potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, în
orice Biserică locală, cum este eparhia, episcopul este în primul rând
păstor de suflete şi slujitor, întâistătătorul prin excelenţă al comuniunii
euharistice. Din această slujire izvorăşte toată autoritatea sa
episcopală: învăţătoare, sfinţitoare şi pastorală sau conducătoare.
Lucrarea sa primordială este aşadar aceea de a săvârşi Dumnezeiasca
Liturghie, care constituie „dialogul lui Hristos cu Biserica şi al Bisericii cu
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Hristos” (Pr. Prof. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, p. 276);
la Sfânta Liturghie, episcopul prezidează adunarea euharistică
„şezând în locul lui Dumnezeu şi fiind după chipul lui Hristos” – după
expresia Sfântului Ignatie Teoforul – însă înconjurat de preoţi, care
slujesc „după chipul Apostolilor”.
Când păstoreşte şi binecuvintează poporul din eparhia
încredinţată lui, episcopul împărtăşeşte harul şi binecuvântarea Preasfintei Treimi primite prin săvârşirea Sfintei Euharistii, pentru sfinţirea
credincioşilor şi a vieţii Bisericii locale. Din acest motiv, nu se poate
săvârşi Sfânta Liturghie fără sfântul antimis pe Sfânta Masă, care poartă
semnătura episcopului locului, antimisul fiind inelul de legătură ce
exprimă legătura canonică şi liturgică a episcopului cu preoţii unei
Biserici locale, care au mandat şi binecuvântare din partea sa pentru
săvârşirea celor sfinte.
Sfântul Ignatie Teoforul, în drumul său spre martiriu, a arătat o
grijă deosebită pentru unitatea Bisericii creştine, confruntată pe atunci
cu fel de fel de concepţii, străine de duhul Evangheliei lui Hristos. De
aceea, în epistolele sale adresate Bisericilor locale din Asia Mică, i-a
îndemnat cu stăruinţă pe creştini să asculte de episcop, fără de care nu
poate exista Biserică văzută. „Cu toţii să-l urmaţi pe episcop, după cum
Iisus urmează pe Tatăl, iar pe preoţi, ca pe Apostoli; … Unde este episcopul,
acolo să fie şi mulţimea credincioşilor, după cum unde este Hristos, acolo este
şi Biserica întreagă” (Epistola către Smirneni 8); „Trebuie să privim pe episcop
ca pe Domnul Însuşi” – le spunea el Efesenilor (Epistola către Efeseni 6).
Prin aceste cuvinte, Sfântul Ignatie înţelege că episcopul cuprinde sau
adună în sine mulţimea credincioşilor, care alcătuiesc Biserica locală
şi căreia Hristos îi dă unitate, prin dreapta credinţă şi prin Sfânta
Euharistie, care este Trupul şi Sângele lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat.
El nu se sfieşte să accentueze legătura spirituală dintre episcop şi Iisus
Hristos, pe Care Sfântul Apostol Petru Îl numeşte adevăratul „Păstor
şi Episcopul sufletelor noastre” (1 Petru 2, 25). De aceea, episcopul văzut
este typos şi chip sau icoană a lui Hristos – Arhiereul veşnic, după cum
Hristos este chipul Tatălui. Aşadar, unitatea în jurul episcopului este
unitate în harul lui Dumnezeu Cel în Treime închinat (Mitropolit Ioannis
Zizioulas, Unitatea Bisericii în Dumnezeiasca Euharistie şi în episcop,
Athena, 1990, p. 97). Sfântul Grigorie Teologul ne învaţă şi el că „episcopul
este capul plinătăţii lui Hristos” şi că „ nu există episcop prin sine, fără
Biserică, dar nici Biserică fără episcop”.
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În ceea ce priveşte responsabilitatea învăţătorească a episcopului,
care izvorăşte din întreita slujire a Mântuitorului Iisus Hristos, aceasta
este sugerată chiar la momentul hirotoniei sale întru arhiereu prin aceea că
episcopii săvârşitori ai acestei Sfinte Taine aşează pe creştetul său, deodată
cu punerea mâinilor, o Sfântă Evanghelie deschisă,tocmai pentru a arăta
că noul ierarh este învestit, prin harul Sfântului Duh, cu puterea de a
propovădui Evanghelia mântuirii şi că are datoria de a transmite cu
fidelitate adevărurile de credinţă, convins fiind că, prin cuvântul
Evangheliei, împărtăşeşte credincioşilor pe Însuşi Fiul şi Cuvântul lui
Dumnezeu întrupat, pe Iisus Hristos. Această responsabilitate rezultă,
de asemenea, şi din reprezentarea iconică a celor patru Sfinţi Evanghelişti
pe mitra episcopului, aşezaţi în jurul chipului lui Hristos, Marele Arhiereu
(cf. Evrei 4, 14), pentru a arăta că arhiereul văzut nu se predică pe sine sau
alte învăţături omeneşti, ci pe Arhiereul cel nevăzut, Hristos Cel răstignit
şi înviat, a Cărui învăţătură este consemnată în Sfintele Evanghelii şi
explicitată apoi de către Sfinţii Părinţi cei de Dumnezeu inspiraţi.
Cât despre calitatea de păstor a episcopului, ne amintim din
Evanghelia după Ioan (10, 11) că Mântuitorul Hristos S-a definit pe
Sine, printre altele, cu apelativul „Păstorul cel bun”, Care „îşi pune viaţa
pentru oile Sale”. După cum păstorul de oi îşi arată grija şi afecţiunea
faţă de ele, prin aceea că le conduce spre păşune bogată şi apă curată
(cf. Psalmul 22, 2), păzindu-le, în acelaşi timp, de lupii cei răpitori, tot
astfel, păstorul de suflete, episcopul şi, implicit, preotul, este chemat
să vegheze neîncetat asupra credincioşilor, să-i apere şi să-i păzească
de rătăciri, hrănindu-i duhovniceşte din cuvântul Sfintei Scripturi şi
adăpându-i cu harul Sfântului Duh, prin rugăciunea sa neîntreruptă
către Dumnezeu, în cadrul Sfintei Liturghii şi a celorlalte Sfinte Taine.
Dacă păstorul sufletesc va arăta bunătate şi iubire jertfelnică faţă de
oile sale cele cuvântătoare şi le va călăuzi cu blândeţe şi înţelepciune
pe calea mântuirii, acestea îl vor urma cu certitudine, pentru că îi
cunosc glasul de părinte rugător şi veghetor şi, astfel, împreună – o
turmă şi un păstor – vor pregusta încă din această viaţă bucuria şi
fericirea Împărăţiei Cerurilor.
Iubiţi părinţi, slujitori ai sfintelor altare şi binecuvântaţi creştini din
Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei,
Cu aceste gânduri despre misiunea sfântă pe care trebuie să o
împlinească episcopul în eparhia sa, dar şi cu emoţia firească a
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întâlnirii cu clerul şi credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei,
îmi încep astăzi arhipăstorirea, pe care doresc să o aşez sub semnul
continuităţii, înnoirii şi dinamizării vieţii bisericeşti sub toate aspectele ei:
spiritual, pastoral-misionar, liturgic, cultural, editorial, social-filantropic,
catehetic şi administrativ-gospodăresc.
Aşa cum am afirmat public chiar în ziua alegerii mele în această
înaltă demnitate bisericească, priorităţile mele ca arhiepiscop vor fi
concentrate îndeosebi spre trei direcţii principale, aflate însă toate pe
aceeaşi treaptă: consolidarea relaţiei părinteşti, organice, între arhipăstor şi
preoţii de parohie; intensificarea vieţii duhovniceşti în cele peste 30 de
aşezăminte monahale existente în cuprinsul eparhiei şi îmbunătăţirea
calitativă a învăţământului teologic în cele două seminarii, din Municipiul
Buzău şi Mânăstirea Răteşti. Aceasta nu înseamnă că celelalte activităţi
specifice unei instituţii bisericeşti superioare se vor bucura de mai
puţină atenţie; dimpotrivă, ele vor gravita în jurul celor trei obiective
menţionate mai sus şi vor constitui, de fapt, baza lor de susţinere.
De aceea, îi încredinţez pe toţi slujitorii sfintelor altare de la parohii
şi mânăstiri că mă voi strădui să fiu cât mai prezent în viaţa lor şi a
credincioşilor pe care îi păstoresc, săvârşind Sfânta Liturghie,
împărtăşindu-le cuvânt de învăţătură şi bucurându-mă sau întristându-mă împreună cu ei la evenimentele triste care marchează, în genere,
viaţa unei comunităţi. Ştim cu toţii că există multă suferinţă în rândul
credincioşilor noştri, iar vocaţia preoţilor şi a arhipăstorului lor este
aceea de a aduce alinare în suflete şi de a-i ajuta efectiv, princontinuarea
şi diversificarea programelor social-filantropice destinate categoriilor sociale
defavorizate (familii sărace, copii abandonaţi, bătrâni singuri, ş.a.), precum
şi a celor catehetice, menite să-i apropie şi mai mult pe tineri de Biserica lui
Hristos, în care aceştia pot să-şi însuşească valorile morale creştine, precum
dragostea, pacea, prietenia, frăţietatea, solidaritatea, responsabilitatea
şi cooperarea între semeni. De ce? Pentru că - aşa cum afirma Părintele
Patriarh Daniel într-una dintre predicile sale - „omul contemporan, prins
în mreaja unei societăţi materialist-consumiste şi a profitului imediat, se
grăbeşte şi caută să simplifice ori să reducă fericirea la câştigul material şi la
existenţa biologică terestră, uitând de bogăţia sufletească a virtuţilor ca iubire
de Dumnezeu, de adevăr, de dreptate, de sfinţenie şi de viaţă veşnică. De aceea,
trebuie să înţelegem că educaţia creştină a copiilor, pe lângă formarea caracterelor umane în spiritul credinţei creştine, are drept scop să formeze nu doar
cetăţeni ai patriei pământeşti, ci şi cetăţeni ai Împărăţiei Cerurilor, ai
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comuniunii de iubire veşnică divino-umană. Astfel, cateheza trebuie să îi
înveţe pe copii să cultive valori profund umane şi sfinte... care îl evidenţiază
pe om ca fiinţă capabilă de iubire eternă în lumina şi iubirea Preasfintei
Treimi. (Predică la Duminica a XVII-a după Rusalii, Ziarul Lumina de
Duminică, 17 februarie 2013, p. 5).
Însă, pentru împlinirea acestor deziderate, arhiepiscopul sau
arhipăstorul dumneavoastră nu va reuşi dacă nu va fi ajutat; de aceea
el are nevoie atât de rugăciunea, cât şi de sprijinul concret al
păstoriţilor săi: în primul rând al colaboratorilor de la Centrul
Eparhial, apoi al preoţilor de la parohii, în frunte cu părinţii protoierei,
al monahilor şi monahiilor din mănăstiri, al autorităţilor locale şi al
altor instituţii publice, care doresc să ajute Biserica pentru împlinirea
vocaţiei ei spirituale şi sociale. În acest sens, noul arhipăstor al Eparhiei
Buzăului şi Vrancei îşi exprimă încă de pe acum deschiderea şi
disponibilitatea de a coopera cu toţi cei ce şi-au asumat responsabilitatea de a sluji poporul, însă această cooperare se va întemeia negreşit
pe principiile creştine care izvorăsc din Evanghelia lui Hristos. Astfel,
ne exprimăm speranţa că vom putea dezvolta o activitate culturalmisionară şi mai bogată, prin tipărirea şi răspândirea Cuvântului lui
Dumnezeu şi a altor cărţi ziditoare de suflet în toate casele
credincioşilor, prin conservarea şi restaurarea monumentelor
bisericeşti care fac parte din patrimoniul cultural naţional, paralel cu
activitatea social-filantropică şi catehetică, în special cea destinată copiilor
şi tinerilor, pe care am menţionat-o mai sus.
Pentru aceasta, îi rog pe toţi creştinii ortodocşi din această
binecuvântată eparhie să fie alături de arhipăstorul lor şi să-l sprijine
în lucrarea sa pastoral-misionară, luând aminte la îndemnul Sfântului
Apostol Pavel care zice: „Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor,
fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca
să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi de
folos” (Evrei 13,17).
În acest înţeles, se poate afirma că slujirea episcopală este, cu
adevărat, un drum al Crucii şi al Învierii, deoarece arhiereul se roagă
neîncetat pentru popor, se jertfeşte pentru binele lui, ridică pe umerii
săi oaia cea rătăcită, ajutând-o să urce pe drumul Golgotei şi spre
Înviere, ascultă suspinele săracilor, simte durerea şi suferinţa bolnavilor,
este sensibil la tânguirea celor neputincioşi şi caută să aducă bucurie
celor lipsiţi de ea.
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Preafericirea Voastră,
Înainte de a-mi încheia cuvântul, îngăduiţi-mi să Vă mulţumesc
încă o dată, din adâncul sufletului, pentru toată dragostea şi grija
părintească arătate în cei cinci ani şi jumătate de împreună-lucrare la
Patriarhie; sunt convins că sfaturile Preafericirii Voastre şi experienţa
pe care am acumulat-o în diferitele domenii de activitate bisericească
îmi vor fi de mare folos în această nouă etapă a slujirii mele arhiereşti,
ca arhipăstor al unei eparhii.
Un cuvânt de aleasă preţuire şi gratitudine îndrept acum către
ierarhii Bisericii Ortodoxe Române care şi-au luat osteneala de a fi
alături de mine în acest moment unic şi crucial din viaţa mea şi, în mod
deosebit, înalţilor oaspeţi din partea unor Biserici Ortodoxe surori: ÎPS
Părinte Iosif, Mitropolit de Prikonisou, delegatul Sanctităţii Sale,
Bartholomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului; ÎPS Părinte
Ilarion, Mitropolit de Volokolamsk – Patriarhia Rusă – prieten şi
colaborator în cadrul organismelor Panortodoxe şi creştine; ÎPS Părinte
Hrisostom, Mitropolit de Patra – Biserica Ortodoxă a Greciei şi ÎPS
Părinte Isaia, Mitropolit de Tamasou şi Orinis – Biserica Ortodoxă a
Ciprului. Le mulţumesc din suflet pentru dragostea lor frăţească şi
onoarea pe care mi-au făcut-o, venind de la distanţe mari pentru a
împărtăşi cu noi bucuria unui nou început în slujirea Bisericii lui Hristos.
Mulţumesc, de asemenea, Preacucernicului Părinte Consiliercultural Costică Panaite, pentru frumoasele cuvinte de întâmpinare
rostite în numele clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Buzăului
şi Vrancei şi-l încredinţez de toată preţuirea mea, exprimându-mi
nădejdea unei rodnice cooperări pe tărâm cultural.
Salut, de asemenea, prezenţa la acest eveniment a înalţilor
demnitari de Stat, senatori, deputaţi, miniştri şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale din judeţele Buzău şi Vrancea, precum şi ai altor
instituţii publice, pe care îi asigur de tot respectul şi consideraţia
noastră.
Cu sentimente de profundă recunoştinţă faţă de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, care m-a ales Arhiepiscop al Buzăului şi
Vrancei, faţă de profesorii de la Seminarul Teologic Chesarie
Episcopul din Buzău şi de la Facultăţile de Teologie din Bucureşti şi
Thessalonic; cu sentimente de gratitudine şi preţuire faţă de ierarhii
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care m-au călăuzit de-a lungul anilor, în vremea studiilor teologice –
Înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii Părinţi Casian al Dunării de Jos, Teofan
al Moldovei şi Bucovinei şi Galaction al Alexandriei şi Teleormanului,
în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; cu sentimente de
pioşenie faţă de fericiţii întru adormire, vrednici ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe – Teoctist, Patriarhul României, Hristodoulos, Arhiepiscopul
Athenei, şi Mitropoliţii Hrisostom al Edessei şi Maxim de Serres; cu
sentimente de frăţească şi părintească dragoste faţă de toţi slujitorii
sfintelor altare şi credincioşii din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei;
cu sentimente de stimă faţă de autorităţile de stat locale şi centrale şi
ale altor instituţii publice, aici, prezente, mă încredinţez cu toată fiinţa
mea milostivirii Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, rugându-mă
Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să-mi dăruiască
sănătate, putere şi înţelepciune, pentru a păstori cu cinste şi demnitate
poporul lui Dumnezeu din această binecuvântată eparhie şi de a păstra
nealterată comoara dreptei credinţe, pe care vrednicii noştri înaintaşi
au apărat-o cu multe jertfe şi nevoinţe. În încheiere, îi încredinţez pe
toţi slujitorii sfintelor altare de la parohii şi din mănăstiri, pe monahi
şi monahii, pe profesorii şi elevii Seminarului Teologic şi mai ales pe
dreptcredincioşii creştini, tineri şi vârstnici, că am venit aici să-L slujesc
pe Hristos cu toată dragostea, dăruirea şi devotamentul meu, adică pe
dumneavoastră, cei ce constituiţi realmente Trupul Său tainic, Biserica,
şi sunteţi, totodată, „pecetea apostoliei mele în Domnul”, după cuvântul
Sfântului Apostol Pavel (1 Corinteni 9,2) şi odorul de mare preţ pe care
Hristos îl va cere de la mine la cea de-a doua Sa venire.
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi părtăşia Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi. Amin”.

† C IPRIAN
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

Ceremonia de întronizare s-a încheiat cu intonarea polihroniului, după
care soborul de ierarhi a ieșit pe treptele Catedralei arhiepiscopale, de unde
noul arhiepiscop al Buzăului și Vrancei a adresat un cuvânt de binecuvântare
tuturor credincioşilor prezenţi în fața catedralei, mulţumidu-le pentru încrederea
şi primirea lor călduroasă.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de soborul ierarhilor, preoţi,
diaconi şi credincioşi prezenţi la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian,
ca Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian Spiridon s-a născut în localitatea
Suhuleţ, județul Iaşi, la data de 19 aprilie 1965. În anul 1987 a absolvit
Seminarul Teologic din Buzău, apoi în 1992 devine licenţiat al Facultăţii de
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universităţii din Bucureşti, an în
care a îmbrăţişat viaţa monahală la Mănăstirea Crasna, judeţul Prahova. După
finalizarea cursurilor Facultății de Teologie, şi-a continuat studiile la Facultatea
de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic (Grecia), unde, în
anul 1997, a dobândit titlul academic de Doctor în Teologie. Între anii 1998-1999
a urmat la Bari, Italia, studii de Bizantinologie şi Ecumenism. După finalizarea
studiilor a slujit Biserica în diferite trepte şi ascultări bisericeşti: slujitor la
Mănăstirea Antim din Bucureşti, din anul 1999 inspector bisericesc şi din
anul 2000 consilier patriarhal în cadrul Sectorului social-filantropic al
Administraţiei Patriarhale. Din anul 2002 a fost chemat la înalta treaptă a
arhieriei, ca Episcop-vicar patriarhal, perioadă în care a coordonat, ca delegat
al Patriarhului, Cancelaria Sfântului Sinod şi sectoarele Relaţii bisericeşti şi
interreligioase, Comunităţi externe şi Social-filantropic, iar din anul 2009 a
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fost ales secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi secretar
al Sinodului Permanent, responsabilități în care s-a aflat până la data de 28
februarie 2013, când a fost ales, prin vot secret, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei.

Summary: The Enthronement of His Eminence Ciprian Spiridon, as the Most
Reverend Archbishop of Buzău and Vrancea
On the 10th of March 2013, His Eminence Ciprian Spiridon was enthroned
as Archbishop of Buzău and Vrancea. The ceremony of enthronement took place
after the Divine Liturgy, and was celebrated by His Beatitude Father Daniel, Patriarch
of the Romanian Orthodox Church, co-served by a large group of concelebrating
High Ecclesiastics from home and abroad. Central, county and local officials, as well
as sundry faithful also attended this noteworthy event.
His Eminence and Most Reverend Father Ciprian was born in Suhuleţ, Iaşi
County, on the 19th of April 1965. In 1987, he graduated from the Theological
Seminary in Buzău, and in 1992, he was a graduate from the Faculty of Orthodox
Theology in Bucharest, and got the Degree of Doctor in 1997. Between 1998 and
1999, he attended lectures in byzantinology and ecumenism. In 1992, he was tonsured into monasticism at Crasna Monastery, Prahova County. In 2002, he was
elected Patriarchal Vicar Bishop and tasked to co-ordinate the Chancellery of the
Holy Synod and the Departments of Church and Interreligious Relationships,
Church Communities Abroad, and Social and Philanthropic; since 2009, he has also
functioned as Secretary of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, as
well as Secretary of the Permanent Synod, obligations that he has carried out until
the 28th of February 2013, when the Holy Synod of the Romanian Orthodox
Church elected him, by secret ballot, Archbishop of Buzău and Vrancea.
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Protocol de colaborare între Administrația Națională
a Penitenciarelor și Patriarhia Română
(26 martie)
Gheorghe-Cristian POPA

În data de 26 martie 2013, a fost încheiat un protocol de colaborare între
Administrația Națională a Penitenciarelor și Patriarhia Română, privind cadrul
general în care se desfăşoară activitatea preoţilor din penitenciare, modalităţile de
realizare a unor activităţi cu implicaţii sociale şi cadrul metodologic de desfăşurare a
programelor educaţionale şi a celor de morală creştină. Delegația din partea Patriarhiei
Române a fost condusă de către Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar
patriarhal, iar cea din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor de către
comisar-şef Cătălin Claudiu Bejan, director general adjunct al acestei instituții.

Administrația Națională a Penitenciarelor și Patriarhia Română au semnat
marţi, 26 martie 2013, un protocol de colaborare. Protocolul a fost semnat
de către Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Pr. Ionuţ
Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, Pr. Cornel Ilie, consilier patriarhal
coordonator al Sectorului Social-filantropic, ca reprezentanţi ai Patriarhiei
Române, şi comisar-şef Cătălin Claudiu Bejan, director general adjunct al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, subcomisar Ioana Morar, director
al Direcţiei pentru Reintegrare Socială din cadrul ANP, Pr. Florin Smarandi,
coordonatorul preoţilor de penitenciar, ca reprezentanţi ai Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
Comisarul șef Cătălin Bejan a caracterizat astfel natura acestei colaborări:
„Protocolul încheiat astăzi nu este decât un cadru de formalizare a unor relaţii
de colaborare şi de cooperare care există de foarte multă vreme. El stabileşte
cadrul general în care se desfăşoară activitatea preoţilor din penitenciare,
modalităţile de realizare a unor activităţi cu implicaţii sociale şi cadrul metodologic de desfăşurare a programelor educaţionale şi a celor de morală creştină.
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Moment din timpul semnării protocolului de colaborare între Administrația Națională
a Penitenciarelor și Patriarhia Română

Acestea sunt necesare pentru că, din punctul meu de vedere, credinţa este un
factor important în ceea ce înseamnă salvarea sufletului omului şi dă şanse foarte
mari, celor care se eliberează din penitenciar, de a se reintegra în societate”.
Acțiunile sociale vor fi desfășurate de preoții capelani care slujesc în
penitenciare. Potrivit coordonatorului acestora, Pr. Florin Smarandi:
„Protocolul semnat astăzi este un act de continuitate a ceea ce se întâmplă în
relaţia dintre Biserica Ortodoxă Română şi Administraţia Națională a
Penitenciarelor, prin activităţile care se desfăşoară de la începutul anilor ‘90
şi care au fost fundamentate mai întâi după anul 1997, prin protocolul încheiat
la acea vreme. Astăzi, de fapt, s-au refundamentat bazele acestei colaborări,
prin care preoţii de penitenciare îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor unităţi
pentru persoanele private de libertate, cu scopul de a ajuta aceste persoane să
se reîntâlnească cu partea de credinţă care probabil a fost deteriorată”.
Protocolul are ca obiectiv general asigurarea asistenţei religioase a persoanelor aflate în custodia unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare, la
cererea acestora, în vederea asigurării condiţiilor exercitării libertăţii de religie
pe perioada executării pedepsei, precum şi în vederea creşterii şanselor de
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Reprezentanţi ai Patriarhiei Române şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei

reintegrare socială, comunitară şi familială, dar şi asistenţa moral-religioasă a
angajaţilor, elevilor, studenţilor şi cursanţilor din sistemul administraţiei
penitenciare şi a instituţiilor de învăţământ şi formare de profil.
Summary: Agreement of co-cooperation between the National Administration
of Penitentiaries and the Romanian Patriarchate
The National Administration of Penitentiaries and the Romanian Patriarchate
concluded on March 26, 2013, an agreement of co-operation. The delegation which
represented the Romanian Patriarchate was led by His Grace the Most Reverend Varlaam Ploieşteanul, Patriarchal Vicar Bishop, and the other delegation, representing
the National Administration of Penitentiaries, was led by Superintendent Cătălin
Claudiu Bejan, deputy general manager of this institution.
This agreement generally aims at providing religious assistance to the persons
held in the custody of the penitentiary administrative system, at their request, with
a view to secure their religious freedom during serving their sentence, and to increase
chances for their social, communal and family reintegration, and no less to afford
moral and religious assistance to the employees, the school-learners, the students and
the lecture-attendants within the system of the penitentiary administration and the
educational institutions and type of training.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române
(3 aprilie)

La aniversarea a 163 de ani de la întemeierea Jandarmeriei Române,
cu multă preţuire şi bucurie, vă îndemnăm să urmaţi exemplul
înaintaşilor vrednici şi să continuaţi cu devotament misiunea de a
asigura ordinea şi liniştea publică, încredinţaţi fiind că „slujiţi lui Dumnezeu spre binele tuturor, pentru ca toţi să vieţuiască în armonie, pace şi bună
înţelegere” (Romani 13, 4).
Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce este „Calea,
Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6), să vă dăruiască tuturor celor care vă
desfăşuraţi activitatea în cadrul unităţilor Jandarmeriei Române mult
ajutor în îndeplinirea datoriei sfinte faţă de popor şi patrie, pentru a
contribui astfel la respectul reciproc şi buna convieţuire dintre oameni.
Cu deosebită stimă şi părintească binecuvântare,

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: The Message of His Beatitude Father DANIEL, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, on the occasion of the Romanian Police Force’s Feast-Day
(April 3, 2013).
On the occasion of 163 years’ anniversary since the foundation of the Romanian
Police Force, it is with no end of joy and highest esteem that I urge you to follow the
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example of your worthy forerunners, and devotedly continue to ensure public law
and order, being certain that „you serve God, for the good of everyone, so that
everyone may live in harmony, peace and good feeling” (Cf. Romans 13, 4).
We pray our Lord Jesus Christ, He Who is „the Way and the Truth and the
Life” (John 14, 6), to grant you all that work within the frame of the Romanian
Police Force divine help to fulfil your sacred duty for nation and fatherland, in order
to be instrumental in keeping mutual respect and norms of social behavior.
Please, accept the expression of my esteem and fatherly blessing.

† D ANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la ediţia a V-a a Olimpiadei
Naţionale de Religie, organizată de Ministerul Educaţiei
Naţionale în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Cluj şi cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului
(1-5 aprilie)

Olimpiada Naţională de Religie: prilej de cunoaştere
şi de aprofundare a Cuvântului lui Dumnezeu
Olimpiada Naţională de Religie a ajuns astăzi la cea de-a V-a
ediţie, fiind organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului. Este un prilej de bucurie pentru Biserică şi pentru
Şcoală, deoarece demersurile făcute de Patriarhia Română către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în anul 2008, s-au concretizat
în desfăşurarea neîntreruptă a primelor cinci ediţii ale olimpiadei.
Într-o lume marcată de individualism agresiv şi relativism moral,
copiii şi tinerii participanţi în diferitele etape ale Olimpiadei de Religie
au ales să nu se potrivească acestui veac, ci să se schimbe prin înnoirea
minţii (Romani 12, 2), pentru a fi sarea pământului şi lumina lumii (Matei
5, 13-14). Participarea lor la acest concurs arată că educaţia religiosmorală din şcoli continuă să rodească, promovând cunoaşterea lui
Dumnezeu, a omului, a cosmosului, a valorilor moralei creştine, precum:
prietenia, dragostea, pacea, dreptatea, înţelegerea, responsabilitatea,
solidaritatea şi cooperarea între semeni, ca principii de bază ale
credinţei creştine.
Educaţia religioasă, realizată în Biserică şi în Şcoală, reprezintă o
şansă care se oferă fiecărui elev, de cunoaştere şi de aprofundare a
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Cuvântului lui Dumnezeu. Predarea religiei în şcoală are valenţe
educaţionale deosebite, reducând efectele negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, propunând modele viabile de
bunătate şi sfinţenie şi oferind copiilor şi tinerilor repere în viaţa de
familie şi în societate.
Felicităm pe toţi elevii care au participat în diferitele etape ale
Olimpiadei Naţionale de Religie. Mulţumim celor care, cu responsabilitate şi dragoste jertfelnică s-au implicat în organizarea acestei ediţii
a Olimpiadei de Religie, aducând împreună copii şi tineri din diferite
zone ale ţării, cu scopul apropierii de părinţi, de şcoală, de semeni şi
mai ales de Dumnezeu.
Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască tuturor multă
lumină, bucurie şi sporire duhovnicească: „Creşteţi în har şi în
cunoaşterea Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos” (2 Petru 3, 18).
Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† D ANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL
la aniversarea a 15 ani de la prima emisiune
a postului de radio TRINITAS
(17 aprilie)
Radio TRINITAS – 15 ani de apostolat mediatic
La data de 17 aprilie 2013 se împlinesc 15 ani de emisie neîntreruptă
a primului radio ortodox din România. Postul de radio TRINITAS este şi
prima misiune directă a Bisericii noastre în spaţiul audiovizual românesc.
În baza licenţei acordate de către Consiliul Naţional al
Audiovizualului (CNA) în 9 iulie 1996, pentru frecvenţa 92,70 MHz
din municipiul Iaşi, Radio TRINITAS începea să emită în seara zilei
de 17 aprilie 1998, în Sfânta şi Marea Vineri din acel an, prima transmisiune
fiind Denia Prohodului Domnului, oficiată la Catedrala Mitropolitană
din Iaşi. În aceşti 15 ani, cu ajutorul Preasfintei Treimi, Radio
TRINITAS şi-a extins aria de emisie de la prima frecvenţă, în municipiul
Iaşi, la 47 de frecvenţe azi, în toată ţara.
Radio TRINITAS a apărut ca o necesitate misionară şi ca o formă
diferită şi complementară de comunicare, pentru a face prezent mesajul
Bisericii în casele oamenilor. Scopul major al acestui post de radio este
mărturisirea credinţei şi cultivarea unei legături spirituale cu credincioşii
în prelungirea comuniunii spirituale din locaşul de cult, precum şi
intensificarea unităţii eclesiale între eparhiile Patriarhiei Române.
Observăm că astăzi comunicarea s-a dezvoltat şi diversificat.
Există multiple mijloace de transmitere a informaţiei, dar aceasta nu
ne îndreptăţeşte să spunem că există mai multă comuniune între
persoane. În acest spectru al comunicării, apare radioul Bisericii, care,
la întrebarea: Cine poate aduna diversitatea oamenilor diferiţi prin cultură,
temperament, vârstă sau poziţie socială?, oferă răspunsul: Numai Duhul
Sfânt. Credem că un cuvânt care îi adună pe oameni este un cuvânt
însoţit de lucrarea Duhului Sfânt. Funcţia cea dintâi a mesajului mediatic
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este de a crea şi cultiva legături umane, luminate de legătura omului
cu Dumnezeu. Dar când cuvântul dezbină şi îndepărtează, el nu îşi
împlineşte funcţia lui sacră. De aceea, Radio TRINITAS a fost mereu
atent la modul în care folosim cuvântul şi la scopul pe care-l urmărim.
Misiunea radiofonică a Bisericii noastre s-a inspirat din cultul
ortodox, în care adevărul credinţei se află în dialog cu frumuseţea
poetică şi emoţia artistică. În acest duh liturgic, Radio TRINITAS a fost
mereu creator, sintetizând în misiunea sa limbajul academic,
mărturisirea dogmatică, expresia liturgică şi exprimarea cotidiană.
În cei 15 ani de emisie, radioul Patriarhiei Române a manifestat o
deschidere spre alte Biserici Ortodoxe surori şi un interes constant pentru
viaţa socială, cercetarea ştiinţifică şi patrimoniul cultural românesc şi
european. Cu discernământ şi echilibru, redactorii şi reporterii au selectat
şi difuzat acele ştiri care au contribuit la informarea opiniei publice şi la formarea de atitudini în spiritul valorilor creştine, necesare pentru transformarea
socială aşteptată în spaţiul public românesc. Emisiunile difuzate definesc
un radio mai mult edificator decât critic, atent la căutările spirituale
şi la devenirea socială. Astfel, textul Evangheliei este legat de contextul
social şi cultural contemporan. Conţinutul mărturisitor al Tradiţiei
Bisericii şi contextul actual au oferit radioului TRINITAS şansa unui
dialog cu valori şi din alte domenii decât cel strict bisericesc.
Radio TRINITAS nu este un post de radio comercial, obiectivul său fiind
acela de a forma conştiinţe şi nu de a obţine profit material. Clerul şi
credincioşii, bătrânii şi bolnavii, oamenii singuri şi dezorientaţi găsesc
– în actualele vremuri de criză morală şi materială – un sprijin în vocea
clară şi plină de speranţă a Bisericii, transmisă de undele Radio
TRINITAS. Acesta este patrimoniul specific unui post de radio al Bisericii.
În coresponsabilitate şi conlucrare crescândă, Patriarhia Română
şi eparhiile din ţară susţin financiar activităţile redacţionale şi tehnice
ale radioului. Din acest motiv, exprimăm, astăzi, mulţumire şi
apreciere tuturor celor care, cu dărnicie şi fidelitate, au sprijinit
extinderea şi funcţionarea programelor radioului TRINITAS la nivel
naţional, având speranţa că activitatea acestuia se va îmbogăţi mereu.
Cu aleasă preţuire binecuvântăm pe ostenitorii, susţinătorii şi
ascultătorii postului de radio TRINITAS şi ne rugăm Preasfintei Treimi
să le dăruiască bucuria care vine din trăirea şi transmiterea credinţei,
speranţei şi iubirii creştine.
† D ANIEL
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Pelerinajul de Florii în Patriarhia Română
Marinel Laurențiu MARCU

În ziua de 27 aprilie, sâmbătă, a fost organizat tradiționalul pelerinaj de Florii
în Bucureşti şi în alte oraşe ale țării, la care au participat ierarhi, preoţi, monahi, monahii şi mii de credincioşi. În capitală, acest eveniment a avut loc anual începând din
2008, când, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost reînviată
această tradiţie după o pauză de şapte decenii.

În ajunul praznicului împărătesc al Intrării Domnului în Ierusalim
(Floriile), sâmbătă, 27 aprilie, în Patriarhia Română s-a organizat tradiționalul
Pelerinaj de Florii. Numeroşi preoţi, monahi şi credincioşi din Arhiepiscopia
Bucureștilor şi din alte eparhii ale țării, însoțiți de ierarhii lor, s-au bucurat
de binecuvântările revărsate asupra lor cu prilejul acestui eveniment deosebit.
În capitală, pelerinajul, la care au participat mii de credincioşi şi peste
700 de clerici, a început cu Slujba Vecerniei unită cu Litia oficiată, pe
platforma Catedralei Mântuirii Neamului, de către Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel. Alături de Preafericirea Sa a slujit şi Preasfinţitul Părinte
Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, Preafericirea
Sa a rostit rugăciunea pentru binecuvântarea stâlpărilor și a mulţumit lui
Dumnezeu pentru toate binefacerile şi celor care au contribuit la infrastructura
viitoarei Catedrale patriarhale:
„Ne rugăm Preasfintei Treimi, Mântuitorului Iisus Hristos cel răstignit,
înviat şi înălţat la cer, care este ocrotitorul cel dintâi al viitoarei catedrale, şi
Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cel de-al doilea ocrotitor al
noii Catedrale patriarhale, să ne ajute să continuăm lucrarea spre slava lui
Dumnezeu şi spre ocrotirea poporului român. Tuturor celor care s-au ostenit
cu organizarea acestui moment liturgic şi misionar le mulţumim şi ne rugăm
Bunului Dumnezeu să le răsplătească osteneala cu bucurie, cu pacea şi
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bunătatea sufletului, pentru că toată darea cea bună şi tot darul vin de la
Dumnezeu, Părintele Luminilor“.
În încheierea cuvântului Său, Părintele Patriarh a arătat că noua catedrală
va fi ca o lumânare de Înviere şi ca o ieşire din umilirea Bisericii care a fost
răstignită în multe feluri în timpul regimului comunist ateu:
„Prima oprire în cadrul pelerinajului va fi la paraclisul Învierea Domnului,
care este paraclisul Catedralei Patriarhale. El poartă hramul Învierea Domnului
pentru că înainte de a Se înălţa la Cer Hristos cel răstignit a înviat. Iar în
apropierea acestui loc pe care se construieşte Catedrala Mântuirii Neamului
au fost demolate trei biserici şi translate două. Paraclisul Învierii şi Catedrala
Înălţării arată că Biserica umilită în timpul comunismului prin cele cinci
lăcaşuri de cult demolate şi translate poartă în ea Taina Învierii. Deci,
Catedrala nouă va fi ca o lumânare de Înviere şi ca o ieşire din umilirea Bisericii care a fost răstignită în multe feluri în timpul comunismului ateu. Deci,
această lucrare este una cu valoare de simbol pe lângă necesitatea strict liturgică
şi sperăm să fie şi o lucrare simbol pentru înălţarea noastră în demnitate spre
slava lui Dumnezeu şi spre binele poporului român”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârşind Slujba Vecerniei
pe platforma Catedralei Mântuirii Neamului
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După slujbă și cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, preoţii
slujitori au împărţit stâlpări pelerinilor, apoi s-a plecat în pelerinaj spre Catedrala
Patriarhală de pe Dealul Patriarhiei. Cei peste 700 de clerici, din cele trei
protoierii ale capitalei şi din cele două protoierii din judeţul Ilfov, şi mulţimea
de credincioşi, sub protia Preasfinţitului Varsanufie Prahoveanul, au pornit în
procesiune, intonând troparul Floriilor: „Învierea cea de obşte“. Prima oprire
a avut loc la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, cu hramurile „Învierea
Domnului”, „Icoana Maicii Domnului – Prodromiţa“ şi „Sfântul Ioan Gură
de Aur”. Aici, a fost săvârşită Ectenia întreită, iar Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul a rostit condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim. Pelerinajul a continuat apoi pe traseul: Calea 13 Septembrie - Bd.
Libertăţii - Bd. Regina Maria. Următoarea oprire a avut loc la Biserica „Sfântul
Nicolae” – Vlădica, rostindu-se iarăşi o ectenie întreită și condacul al II-lea al
Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim. De aici s-a mers spre Biserica
„Sfânta Ecaterina” – Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian
Patriarhul” din Bucureşti, pe următorul traseu: Str. 11 Iunie – Str. Principatele
Unite – Str. Ienăchiţă Văcărescu – Str. Sfânta Ecaterina. După Ectenia întreită

Moment din timpul pelerinajului de Florii
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Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
conducând pelerinajul de Florii

şi condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim, întreg alaiul
a mers pe Str. Bibescu Vodă şi apoi pe Colina Bucuriei, până la Catedrala
Patriarhală, unde au fost întâmpinaţi de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
care a sfinţit icoana sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, a rostit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și a ținut un cuvânt de învăţătură pentru
toți cei prezenţi pe Colina Bucuriei. În acest cuvânt, Întâistătătorul Bisericii
noastre a vorbit în mod explicit despre înţelesurile pelerinajului:
„Ziua de astăzi este o zi deosebită aşa după cum vedem că Dumnezeu
ne-a binecuvântat cu căldură şi soare ca să nu avem motiv de a rămâne în
casă, ci de a participa la Sărbătoarea Floriilor care a început cu Vecernia din
seara aceasta. Pelerinajul de Florii are foarte multe înţelesuri duhovniceşti, dar
noi amintim doar câteva. În primul rând, pelerinajul de Florii este o pomenire,
un memorial, o aducere aminte de Intrare a Domnului în Ierusalim ca apoi
să pătimească până la moarte, iar după îngropare să învieze a treia zi din morţi
dăruindu-ne prin Învierea Lui baza învierii noastre şi viaţa veşnică. Acest
memorial al Intrării Domnului în Ierusalim sau această amintire sau pomenire
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liturgică nu se face doar prin cântare, ci în formă vizualizată prin icoană şi
prin procesiunea cu Icoana Intrării Domnului în Ierusalim la care participă
cler şi popor. În general, memoria vizuală este cea mai profundă şi mai fidelă
memorie. De aceea se spune mai bine să vezi o dată decât să auzi de zece ori.
Deci, Biserica Ortodoxă în special a reţinut că în Noul Testament Hristos
Domnul este numit nu numai Cuvântul lui Dumnezeu, ci şi Icoana sau chipul
lui Dumnezeu. De aceea, toate slujbele noastre unesc cuvântul cu icoana,
cuvântul ascultat şi icoana privită. Bisericile sunt şi ele o icoană a Ierusalimului
ceresc, o pregustare a Ierusalimului ceresc. De aceea, la sfinţirea bisericii ca şi
în noaptea de Paşti cântăm ‹‹Luminează-te, luminează-te Noule Ierusalime că
slava Domnului peste tine a strălucit››. Noi suntem toţi călători pe acest
pământ, pelerini, dar cetatea stătătoare definitivă este Împărăţia Cerurilor,
despre care Cartea Apocalipsei, în capitolul 21, spune ‹‹Şi am văzut cetatea
Ierusalimului ceresc coborând ca o mireasă frumos împodobită şi nu mai era
acolo soare căci Domnul o lumina pe ea››. Şi în această cetate a luminii eterne,
neînserate şi necreate neamurile îşi vor aduce slava lor, adică frumuseţea
binelui pe care l-au săvârşit în istorie. Deci, Pelerinajul de Florii ne leagă direct
de Mântuitorul Iisus Hristos Cel Care a intrat în Ierusalim pentru a pătimi,
a muri şi a învia. Deci, în al doilea înţeles acest Pelerinaj de Florii ne pregăteşte
pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale lui Hristos ca pătimind împreună cu
El să înviem împreună cu El. Până acum am postit 40 de zile. Săptămâna
Sfintelor Pătimiri nu este doar o săptămână de post, de asceză, de nevoinţă,
ci este şi o săptămână mistică, tainică, duhovnicească, de însoţire a lui Hristos
Cel Care a pătimit pentru noi, a murit pentru noi, a fost îngropat pentru noi,
a pogorât la iad cu sufletul ca Dumnezeu pentru noi şi a înviat din morţi ca
să ne dăruiască nouă viaţă veşnică şi mare milă, multă iubire smerită, multă
bunătate. Aceasta înseamnă mare milă.
Pelerinajul de Florii nu este o mişcare în cerc, ci o mişcare de înaintare după cum spune cuvântul procesiune, a merge înainte -, spre Sfintele Paşti,
înaintăm spre cetatea cerească. Această înaintare spre Înviere începe cu
momentul Botezului, fiindcă ne-am botezat în apă și Duh Sfânt, și când ne-am
botezat în numele Preasfintei Treimi ne-am unit cu Hristos cel răstignit şi înviat,
iar acest pelerinaj de Florii este o intensificare şi o conştientizare mai profundă
a împreună pătimirii cu Hristos luptând cu păcatul, cu răutatea din noi şi din
jurul nostru şi înlocuind păcatul cu virtuţile, cu faptele bune, cu faptele
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel întâmpinând la Reședința Patriarhală preoții
şi credincioşii prezenţi la pelerinajul de Florii

credinţei. De aceea stâlpările arată că purtăm în mâinile noastre florile credinţei,
florile nevoinţei, florile speranţei, florile iubirii duhovniceşti care le-am dobândit
prin răstignirea egoismului şi a patimilor în perioada postului. Deci, florile
credinţei sunt lumânarea şi florile pe care le aducem ca semn de bucurie şi de
preţuire la Biserică. Iconiţele pe care le-am sfinţit acum ne arată mai precis că
trebuie să întărim gândirea şi simţirea noastră cu iubire faţă de Hristos, de ascultare faţă de El atunci când auzim cuvântul lui dar şi când vedem chipul Lui”.
Spre sfârșitul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
mulțumit tuturor celor care s-au implicat în lucrările săvârşite la infrastructura
Catedralei Mântuirii Neamului și celor care s-au implicat în organizarea acestui pelerinaj:
„Mulţumim tuturor celor care, ierarhi, preoţi şi credincioşi au dăruit din
puţinul lor în această vreme de criză ca să prindă contur noua catedrală.
Mulţumim Guvernului României, Primăriei Generale a Capitalei, primăriilor
sectoarelor 1, 2, 3, 5 şi 6. Desigur, este o mare bucurie că dumneavoastră
astăzi v-aţi rugat împreună cu noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca al doilea
Pelerinaj de Florii să îl facem plecând de la Catedrala Mântuirii Neamului
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Preoţi şi credincioşi prezenţi în curtea Catedralei Patriarhale la pelerinajul de Florii

când ea se află la acoperiş. În ceilalţi ani pornim din nou de la Mănăstirea
Radu Vodă ca să nu se creadă că stricăm tradiţia. Însă atunci când ajungem la
o etapă de o anumită împlinire a lucrărilor pornim de la Catedrala Mântuirii
Neamului chiar dacă traseul este puţin mai lung. Totodată, mulțumim tuturor
celor care au lucrat până și au ajutat la lucrările acestui edificiu, ca această
construcție să avanseze. Mulțumim de asemenea tuturor celor care au contribuit
la organizarea pelerinajului de Florii: părinții de la Patriarhie, de la Centrul
eparhial, părinții protopopi de la Protopopiatele I, II și III Capitală, Ilfov Sud
și Ilfov Nord. De asemenea, mulțumim Jandarmeriei și tuturor celor care au
contribuit la această frumoasă manifestare a credinței, pentru că pelerinajul
este și o mărturisire a credinței în Înviere. Cine crede în Înviere vine la pelerinaj
spunând că dorește să învieze. Cei care doresc să ajungă la învierea sufletului
din moartea păcatului și la învierea cea de obște, aceia sunt iubitori de Sfintele
Paști, de marea trecerea spre viața cea veșnică. Toată viața creștină are o dimensiune pascală, de Înviere. De aceea, fiecare zi a săptămânii începe cu duminica,
Ziua Învierii. Toată viața noastră este îndreptată spre Înviere. Desigur,
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mulțumim părinților de la Catedrală, corului, elevilor seminariști și tuturor
credincioșilor prezenți și care simbolic înseamnă florile credinței arătate în
lumina învierii lui Lazăr, Învierii lui Hristos și în lumina învierii de obște”.
La final, Preafericirea Sa a felicitat pe toți ierarhii, preoții și
credincioșii care au organizat procesiuni în aproape toată țara și a urat ani
mulți și binecuvântați tuturor românilor care își serbează ziua onomastică
de sărbătoarea Floriilor.
Procesiunile de Florii din celelalte orașe ale țarii au fost, de asemenea,
însufleţite de numeroşi clerici și credincioşi. La Iași, de exemplu, aproape o
mie de credincioşi şi 45 de preoţi, în fruntea cărora s-a aflat Preasfinţitul
Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, au participat la
acest pelerinaj tradiţional. Traseul urmat de credincioşi şi de numerosul sobor
de clerici a avut ca loc de plecare Biserica Bărboi. S-au făcut scurte opriri la
Biserica „Sfântul Sava“ şi la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“, iar la Catedrala
mitropolitană pelerinii au fost întâmpinaţi de Înaltpreasfinţitul Teofan,

Moment din timpul pelerinajului de Florii de la Iași
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Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului,
sfinţind stâlpările în catedrala mitropolitană din Sibiu

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care, după o scurtă slujbă, a rostit un
cuvânt de binecuvântare pentru cei care s-au ostenit să participe la acest
eveniment deosebit.
De asemenea, la Sibiu, peste 2.000 de credincioşi au participat la
programul liturgic şi duhovnicesc închinat Floriilor. Astfel, în Sâmbăta Floriilor,
după slujba Vecerniei oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, soborul slujitor şi sutele de
credincioşi au înconjurat lăcaşul de cult cu icoana praznicului, cu stâlpări în
mâini şi cântând troparul Floriilor. După această procesiune, a avut loc un
spectacol de Florii susţinut de artiştii Mariana Anghel, Ionuţ Fulea şi Dorel
Vişan. Alături de aceştia au încântat audienţa şi psaltul Petre Moise, un grup
vocal tradiţional şi un ansamblu instrumental.
La Timișoara, pelerinajul de Florii a fost organizat, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, şi cu purtarea de grijă a
Preasfinţitului Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei,
sâmbătă, 27 aprilie, de Centrul eparhial, în colaborare cu parohiile timişorene
şi preoţii din cuprinsul eparhiei. La eveniment au participat clerici şi
155

EVENIMENTE

Moment din timpul pelerinajului de Florii de la Timișoara

credincioşi din întreg oraşul de pe Bega, dar şi din parohiile eparhiei. Cu
icoane, flori şi stâlpări de salcie în mâini, aceştia, împărţiţi în trei grupuri
distincte, s-au îndreptat în procesiune, cântând imne de laudă şi pricesne, de
la bisericile parohiale centrale spre Catedrala mitropolitană, unde au fost
întâmpinaţi de Preasfinţitul Paisie Lugojeanul. În continuare, toţi cei prezenţi
au participat la slujba Vecerniei Mari cu Litie, oficiată de Preasfinţitul Paisie
Lugojeanul, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. În timpul slujbei,
credincioşii au avut bucuria de a se închina raclei cu sfintele moaşte ale Sfântului
Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, ocrotitorul Banatului.
Şi la Buzău, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, s-a organizat duminică, 28 aprilie, un pelerinaj
cu partici parea credincioşilor din bisericile Arhiepiscopiei Buzăului și
Vrancei. Sutele de pelerini – purtând în mâini ramuri de salcie şi icoane
– au plecat la ora 12:00, după oficierea Sfintei Liturghii, de la patru biserici
din oraş – „Naşterea Maicii Domnului“-Greci, „Sfinţii Îngeri“, „Sfântul
Vasile“ şi „Sfântul Arhidiacon Ştefan“ –, pentru a ajunge, la ora 12:30, la
Catedrala Arhiepiscopală „Înălţarea Domnului“. Aici, au fost întâmpinaţi
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Moment din timpul pelerinajului de Florii de la Buzău

de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a oficiat o scurtă
slujbă de binecuvântare şi a rostit un cuvânt de învăţătură despre
semnificaţia Duminicii Floriilor, a Săptămânii Sfintelor Patimi și despre
im por tan ţa pelerinajului în istoria mântuirii nea mului omenesc şi a
fie cărui creştin.
În ajunul praznicului împărătesc al Floriilor au avut loc procesiuni,
începând cu ora 16:00, și în municipiile Galaţi, Brăila, Tecuci, precum şi în
alte localităţi rurale din cele două judeţe ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos. În
municipiul Galaţi, preoţi şi credincioşi, purtând stâlpări de finic, icoane,
prapori şi făclii, s-au îndreptat spre Catedrala arhiepiscopală, venind din cele
două direcţii devenite tradiţionale: dinspre Biserica „Vovidenia“, pe Calea
Domnească, şi dinspre capela Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“.
La Catedrala arhiepiscopală alaiul a fost întâmpinat de Înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop Casian, care, după ce a rostit rugăciunea de binecuvântare a
salciei, a oficiat slujba Litiei. De asemenea, au fost înălţate rugăciuni pentru
cei bolnavi şi suferinzi din casele lor sau din spitale, precum şi pentru elevii şi
pelerinii prezenţi la această procesiune.
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Moment din timpul pelerinajului de Florii de la Galați

În Arhiepiscopia Râmnicului, pelerinajul de Florii, intitulat „Libertate
şi dăruire în pelerinajul creştin”, a fost organizat în toate cele trei protopopiate
vâlcene: Drăgăşani, Horezu şi Râmnicu Vâlcea. La Biserica „Toţi Sfinţii” din
Râmnicu Vâlcea, sâmbătă, de la ora 15:00, Preasfinţitul Părinte Emilian
Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu un
numeros sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Vecernia Floriilor cu Litie. După
oficierea Vecerniei, Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură şi a citit
rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor care au fost împărţite credincioşilor.
Procesiunea a pornit de la Biserica „Toţi Sfinţii”, la ora 16:30, şi s-a desfăşurat
pe un traseu care a inclus Biserica „Cuvioasa Parascheva”, Paraclisul arhiepiscopal „Buna Vestire” – Terasă, Biserica „Sfântul Dumitru” şi s-a încheiat la
Catedrala Arhiepiscopală. În fața catedralei pelerinii au fost întâmpinaţi de
Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului. Aici cei doi
ierarhi au citit rugăciunile de sfinţire a icoanelor şi de binecuvântare a
pelerinilor, după care Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim a rostit un cuvânt
de învăţătură în care a arătat importanța pelerinajul pentru credincioși.
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Moment din timpul pelerinajului de Florii de la Râmnicu Vâlcea

Pelerinaje de Florii s-au organizat și în municipiile Giurgiu și Roman și
în comuna Florești din județul Cluj, precum și în multe alte localități din
România, toate acestea fiind alese binecuvântări pentru popor și cetățile respective,
ele comemorând, în primul rând, Intrarea Domnului și Mântuitorului nostru
în Ierusalim și, în al doilea rând, prefigurând trecerea noastră din lumea
aceasta în Ierusalimul ceresc, așa cum Hristos Domnul prin Înviere a trecut
de la Ierusalimul pământesc în Ierusalimul ceresc.

Summary: Palm Sunday Procession in the Romanian Patriarchate.
On the eve of the royal feast the Lord’s Triumphant Entry (Palm Sunday), i.e.,
Saturday, the 27th of April, the traditional Palm Sunday procession was organized
again within the frame of the Romanian Patriarchate. Sundry priests, monks and
faithful from the Archbishopric of Bucharest as well as from other eparchies from
throughout the country, accompanied by their hierarchs, enjoyed being overflown
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with blessings, on the occasion of this remarkable event. In the city of Bucharest, the
procession, wherein participated thousands of faithful and more than 700 clergymen,
began with the Vespers conjoined with the service of breaking the bread (The
Artoklasia), both celebrated by the Patriarch of Romania, on the platform of the
People’s Salvation Cathedral. At the end of the service, His Beatitude said the prayer
for blessing the pussy willow branches, and gave thanks to God for all His kind
actions, and to all that had contributed to the building the infrastructure of the future
Patriarchal Cathedral. After the service and Father Patriarchs’ address, the celebrating
priests distributed pussy willow branches to the pilgrims, and then the procession
started off towards the Patriarchal Cathedral onto the Patriarchate Hill. The first
station was at the Chapel of the People’s Salvation Cathedral, having its patronal
feasts on „The Resurrection of the Lord”, „The Icon of the Theotokos – Prodromitsa”,
and „Saint John Chrysostom”. The procession followed then the route: The September
13th Road – The Liberty Avenue – The Queen Mary Avenue. The next station was
at „Saint Nicholas – Vladyka” church, wherefrom they advanced to „Saint Catherine”
church – chapel of „Justinian the Patriarch” Faculty of Orthodox Theology in
Bucharest, following this route: The June 11th Street – The „Unirea Principatelor”
Street – Ienăchiţă Văcărescu Street – Saint Catherine Street. Further on, the procession
walked along Bibescu Vodă Street, and onto The Hill of Joy, and up to the Patriarchal
Cathedral, where they were welcomed by His Beatitude Father Patriarch Daniel, who
consecrated the icon of „The Lord’s Triumphant Entry”, said a prayer for blessing
the pilgrims, and gave an address to all that were being in attendance on The Hill of
Joy. In the end, His Beatitude congratulated all the high ecclesiastics, the clergy and
the faithful who had organized such processions all over the country, and wished
many blessed years of life to all the Romanians who celebrate their birthday on Palm
Sunday.
Similar Palm Sunday processions were also organized in the cities of Iaşi, Sibiu,
Timişoara, Buzău, Galaţi, Râmnicu-Vâlcea, as well as in many other places in Romania;
the faithful in all these cities and places thought these pilgrimages to be special blessings,
as they commemorate, on the one hand, our Lord’s and Savior’s Triumphant Entry
into Jerusalem, and on the other hand, they foreshadow our own passing away from
this world to the heavenly city of Jerusalem, exactly as Jesus Christ, passed away,
through His Resurrection, from the earthly Jerusalem to the heavenly Jerusalem.
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Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1 ianuarie – 30 aprilie 2013)

IANUARIE
Marţi, 1 ianuarie
În prima zi a Anului Nou 2013, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte „Tăierea
împrejur cea după Trup a Domnului” şi pe „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare,
Arhiepiscopul Cezareei Capadociei”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală,
înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi,
şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a oficiat slujba de Te Deum
la începerea Anului Nou.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a proclamat în mod oficial anul
2013 ca fiind „Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” în
Patriarhia Română.
Miercuri, 2 ianuarie
În zilele de 2, 3 şi 4 ianuarie 2013, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
României, a poposit la Mănăstirea Caraiman, Buşteni, jud. Prahova. Aici s-a
întâlnit cu stareţul protos. David Petrovici şi cu obştea mănăstirii.
De asemenea, s-a întâlnit cu stareţul Mănăstirii Sinaia, arhim. Macarie
Bogus, şi cu stareţa Mănăstirii „Sfânta Treime” – Buşteni, monahia Megalusa
Savu, şi cu domnul Nae Savel, viceprimarul oraşului Buşteni. Au fost
discutate aspecte privind cooperarea locală dintre mănăstire şi primărie.
În timpul şederii la Mănăstirea Caraiman, Patriarhul României a vizitat
Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” din mănăstire, unde a început
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organizarea unei biblioteci teologice, noul paraclis din clopotniţa mănăstirii,
precum şi şantierul de pictură din biserica mare a mănăstirii.
Sâmbătă, 5 ianuarie
A primit la Reşedinţa patriarhală soborul Catedralei patriarhale cu Ajunul
Bobotezei.
Duminică, 6 ianuarie
În ziua praznicului Botezului Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi, în prezenţa multor credincioşi, şi a ţinut cuvânt de
învăţătură, în care a explicat înţelesurile duhovniceşti ale Sfintei Evanghelii
care se citeşte în această zi.
După Sfânta Liturghie, a oficiat slujba Aghesmei celei Mari, în faţa Reşedinţei
patriarhale, şi a ţinut cuvânt de învăţătură, în care a subliniat importanţa
acestei slujbe.
Luni, 7 ianuarie
În ziua prăznuirii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul
Domnului, Preafericitul Părinte Daniel a participat la Sfânta Liturghie şi a
ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al
Reşedinţei patriarhale.
Marţi, 8 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A primit în audienţă pe PC Arhim. Qais Sadiq, preşedintele Centrului de
Studii Ecumenice din Aman, Iordania, şi preotul comunităţii creştinilor
ortodocşi de limba arabă din Bucureşti.
A primit în audienţă pe domnul Remus Pricopie, ministrul educaţiei
naţionale, şi pe domnul Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru învăţământ
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
Miercuri, 9 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
În seara zilei de 9 ianuarie 2013, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a ajuns
la Catedrala arhiepiscopală din Buzău, unde a fost depus trupul neînsufleţit
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al Înaltpreasfinţitului Părinte Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei.
Aici a rostit o rugăciune pentru odihna sufletului adormitului robului lui
Dumnezeu Arhiepiscopul Epifanie şi a ţinut un moment de reculegere.
Joi, 10 ianuarie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Buzău, împreună cu
un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
După Sfânta Liturghie, a oficiat slujba de înmormântare a vrednicului de
pomenire Arhiepiscop Epifanie, împreună cu ierarhii prezenţi, membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de
preoţi şi diaconi.
La finalul slujbei de înmormântare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
rostit un necrolog cu titlul: „Un arhipăstor misionar şi harnic”, în care a
evidenţiat personalitatea şi realizările pe plan pastoral-misionar şi cultural ale
Arhiepiscopului Epifanie.
Vineri, 11 ianuarie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Sâmbătă, 12 ianuarie
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Domnul Bogdan Tataru-Cazaban,
Ambasadorul României la Vatican.
Duminică, 13 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei patriarhale.
A primit în audienţă pe PC pr. Bogdan-Ioan Popescu, delegatul Patriarhiei
Române la Bruxelles, preot slujitor la biserica ortodoxă românească „Sfânta
Parascheva“ din Bruxelles.
Luni, 14 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Buzăului şi Vrancei, la Reşedinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe domnul prof. univ. dr. Ionel Haiduc, Preşedintele
Academiei Române, domnul prof. univ. dr. Dan Berindei, Vicepreşedintele
165

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

Academiei Române, şi domnul prof. univ. dr. Emilian Popescu, membru
corespondent al Academiei Române.
Marţi, 15 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
A participat la sesiunea dedicată Zilei lui Mihai Eminescu – Ziua Culturii
Naţionale, în Aula Academiei Române.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al
Academiei Române, a adresat mulţumiri şi felicitări organizatorilor şi
participanţilor la acest eveniment important, subliniind apoi faptul că
„…pentru noi, Eminescu este un român model…”.
Miercuri, 16 ianuarie
A primit în audienţă pe domnul conf. univ. dr. Adrian Lemeni.
Joi, 17 ianuarie
A ţinut cuvânt de învăţătură în biserica Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare –
Curtea Veche”, Protoieria III Capitală, cu ocazia hramului.
Vineri, 18 ianuarie
A primit în audienţă pe PC protosinghel Ştefan Igumnov, delegat de
Patriarhia Moscovei ca să oficieze slujba de Bobotează (19 ianuarie 2013,
după calendarul Iulian) pentru comunitatea creştinilor ortodocşi ruşi din
Bucureşti, în Biserica „Sf. Nicolae - Tabacu”.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
A participat la Rugăciunea pentru unitatea creştinilor, în Catedrala patriarhală,
şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
Duminică, 20 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei patriarhale.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal.
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Luni, 21 ianuarie
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. dr. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Marţi, 22 ianuarie
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa Domnul Georgios Poukamissas,
Ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti.
Miercuri, 23 ianuarie
A oficiat slujba de binecuvântare a spitalului „Monza” – Centru Cardiovascular,
din Bucureşti. De asemenea, Preafericirea Sa a participat la inaugurarea
spitalului, care a avut loc în prezenţa ministrului sănătăţii, domul Eugen
Nicolăescu, şi a altor autorităţi.
Joi, 24 ianuarie
În ziua aniversării Unirii Principatelor Ţara Românească şi Moldova
(24 ianuarie 1859), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la slujba
de Te Deum oficiată cu această ocazie în Catedrala patriarhală.
După slujba de Te Deum, Preafericirea Sa a participat la ceremonia de
depunere a coroanelor, în faţa statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza de
pe Dealul Mitropoliei, ca semn de omagiu şi recunoştinţă făuritorilor Unirii
Principatelor din 1859.
Aniversarea a continuat apoi cu Şedinţa solemnă a Academiei Române în
Aula Mare „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. În deschiderea şedinţei,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul „Unirea Principatelor
Române - temelie pentru unitatea Statului român”, în care a vorbit de
contribuţia mitropoliţilor Nifon al Ţării Româneşti şi Sofronie al Moldovei
şi a domnitorului Alexandru Ioan Cuza la realizarea Unirii din 1859.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a domnului
Neculai Giosanu, tatăl Preasfinţitului Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
Vineri, 25 ianuarie
A primit în audiență pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord.
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Sâmbătă, 26 ianuarie
A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Adunării
Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, în Catedrala patriarhală.
A prezidat şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor,
în Sala Sfântului Sinod a Reşedinţei patriarhale.
Duminică, 27 ianuarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei patriarhale.
Marţi, 29 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
Miercuri, 30 ianuarie
Cu ocazia hramului Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie în
Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon - Nou”, Paraclis patriarhal, din Bucureşti.
La finalul Sfintei Liturghii, a proclamat în mod oficial anul 2013 ca „Anul
comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae” în şcolile de teologie din
Patriarhia Română. În acest sens, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt în care a
evocat personalitatea părintelui Dumitru Stăniloae „care rămâne în memoria
Bisericii un mărturisitor al iubirii divine şi un apărător al demnităţii umane”.
Apoi, Patriarhul României a premiat câştigătorii Concursului Naţional
„Tradiţie şi originalitate în teologia părintelui Dumitru Stăniloae”, pentru
nivelul universitar – etapa pe Arhiepiscopia Bucureştilor, oferind, de asemenea,
diplome de participare şi celorlalţi studenţi participanţi la concurs. Profesorilor,
studenţilor şi credincioşilor care au participat la hramul facultăţii le-a oferit
iconiţe cu chipurile Sfinţilor Trei Ierarhi, iar pentru biblioteca Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Bucureşti a dăruit mai multe cărţi de teologie.
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat şi la momentul
festiv organizat de conducerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti,
în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei. În cadrul acestui eveniment,
Patriarhul României a acordat Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
pentru clerici părintelui profesor Viorel Ioniţă, specialist în Istoria Bisericii
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Universale, şi Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” pentru mireni
profesorului Remus Rus, specialist în Istoria Religiilor.
În calitate de Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, a transmis un
mesaj de binecuvântare, intitulat „Sfinţii Trei Ierarhi: dascăli şi rugători
pentru şcolile teologice”, la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi ‒ Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, profesorilor, elevilor/elevelor şi
ostenitorilor seminariilor teologice: Chesarie Episcopul din Buzău şi Sfântul
Epifanie al Ciprului de la Mănăstirea Răteşti.
Joi, 31 ianuarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Episcopii-vicari patriarhali Preasfinţitul Părinte
Ciprian Câmpineanul şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul.

FEBRUARIE
Sâmbătă, 2 februarie
În ziua praznicului Întâmpinarea Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a săvârşit Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Catedrala patriarhală.
După Sfânta Liturghie, Preafericirea Sa l-a primit la Reşedinţa patriarhală pe
Preasfinţitul Părinte Macarie împreună cu un grup de 40 de pelerini din ţările
scandinave.
Duminică, 3 februarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei patriarhale.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a domnului
Titus Raveica, profesor universitar la Catedra de Filosofie a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, om de cultură și personalitate recunoscută
în spațiul mediatic românesc.
Marţi, 5 februarie
În calitate de Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, a prezidat şedinţa
de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, în Sala
Sfântului Sinod a Reşedinţei patriarhale.
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Miercuri, 6 februarie
A primit în audienţă pe domnul Ioan Nani, director general al Antibiotice S.A.
Iaşi.
Joi, 7 februarie
A primit în audienţă pe PC pr. Iulian Negoiţă, consilier economic, şi PC pr. Alin
Balica, secretar eparhial, în cadrul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.
A transmis un mesaj de binecuvântare, cu prilejul `mplinirii a opt ani de apariţie
neîntreruptă a Ziarului Lumina al Patriarhiei Române.
Duminică, 10 februarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei patriarhale.
Marţi, 12 februarie
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi, în Sala „Conventus” a
Palatului Patriarhiei.
Miercuri, 13 februarie
A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Joi, 14 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 15 februarie
A primit în audienţă pe PC pr. Boian Alexandrovici, parohul bisericii ortodoxe
româneşti din Malainița şi protopop al Protopopiatului Dacia Ripensis, Serbia.
Sâmbătă, 16 februarie
A săvârşit slujba Parastasului de 40 de zile pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Epifanie al Buzăului şi Vrancei, în Catedrala arhiepiscopală din Buzău.
La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa rugăciunilor de pomenire pentru cei adormiţi.
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Duminică, 17 februarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei patriarhale.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a părintelui
Gheorghe Mihăiescu, preot paroh la parohia „Sfânta Maria – Herăstrău”,
Protopopiatul II Capitală.
Luni, 18 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
şi Dobrogei, la Reşedinţa patriarhală.
Marţi, 19 februarie
A prezidat¸ în Sala Sfântului Sinod a Reşedinţei patriarhale, şedinţa specială
de consultare a Sinodului Mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei cu membrii
Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, precum şi cu
reprezentantul instituţiilor de învăţământ teologic din eparhie, ca membru
de drept.
Miercuri, 20 februarie
A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Petre Semen, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
Vineri, 22 februarie
A primit la Reşedinţa patriarhală un grup de monahi şi monahii de la unele
mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor, care au urmat, timp de şase
săptămâni, un curs de iniţiere în arta culinară. Cursul s-a desfăşurat în
perioada 14 ianuarie - 21 februarie 2013 şi a fost organizat în cadrul unui
parteneriat între Arhiepiscopia Bucureştilor, SC Bilancia Exim SRL, Centrul
de excelenţă în gastronomie şi tehnologie alimentară Aroma şi Federaţia
Bucătarilor din România.
Cu acest prilej, a fost semnat un nou acord de parteneriat între Arhiepiscopia
Bucureştilor şi SC Bilancia Exim SRL, pentru organizarea cursurilor de iniţiere
în arta culinară pe toată durata anului 2013.
Preafericirea Sa i-a felicitat pe absolvenţii cursului şi a acordat Diploma de onoare
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” reprezentanţilor instituţiilor partenere.
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Duminică, 24 februarie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul
ortodox român al celor două Americi, şi PC pr. prof. dr. John Behr, decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Vladimir” din New York, Statele
Unite ale Americii.
A transmis un mesaj de felicitare cu prilejul întronizării Preafericitului Părinte
Neofit ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare.
Luni, 25 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
Marţi, 26 februarie
A prezidat şedinţa de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc, în Sala Sfântului
Sinod din Reşedinţa patriarhală.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a Înaltpreasfinţitului Părinte Adrian Hriţcu, fost Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române pentru Europa Centrală şi Occidentală.
Miercuri, 27 februarie
A participat, în Catedrala patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea
lucrărilor şedinţei Adunării Naţionale Bisericești.
A prezidat şedinţa de lucru anuală a Adunării Naţionale Bisericești, în Aula
Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
Joi, 28 februarie
A participat, în Catedrala patriarhală, la slujba de Te Deum pentru deschiderea
lucrărilor Sfântului Sinod.
A prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din Reşedinţa patriarhală.
În cadrul şedinţei a avut loc alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, Preasfinţitul Părinte Ciprian
Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
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MARTIE
Duminică, 3 martie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală.
A adresat un mesaj de felicitare Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Matias
cu prilejul întronizării Înaltpreasfinţiei Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Etiopiene Tewahedo.
Luni, 4 martie
În calitate de Locţiitor de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei, a prezidat, la
Reşedinţa patriarhală, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.
A primit în audienţă pe PC pr. consilier patriarhal. Sorin Şelaru, directorul
Reprezentanţei Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene, Bruxelles.
Miercuri, 6 martie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii
Putna, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
Joi, 7 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte.
Vineri, 8 martie
A primit în audienţă pe domnul lect. dr. Ionuţ-Alexandru Tudorie, de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.
Sâmbătă, 9 martie
A oficiat o slujbă de binecuvântare a Reşedinţei arhiepiscopale din Buzău, în
urma lucrărilor de renovare.
Duminică, 10 martie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Buzău, înconjurat
de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. În catedrală au fost prezenţi înalţi
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demnitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi din lumea
academică şi culturală, reprezentanţi ai altor Biserici, numeroşi preoţi, călugări
şi credincioşi.
În cuvântul de învăţătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preafericirea
Sa a explicat înţelesurile duhovniceşti ale Evangheliei care se citeşte în
Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi.
După Sfânta Liturghie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat
ceremonia de întronizare a Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian ca Arhiepiscop
al Buzăului Vrancei.
Cu ocazia acestui eveniment din viaţa Bisericii noastre, Preafericirea Sa a rostit
un cuvânt de învăţătură, intitulat „Arhipăstorul unei eparhii - slujitor al lui
Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor”, în care a arătat însemnătatea şi
solemnitatea slujbei de întronizare a unui episcop, evidenţiind, de asemenea,
demnitatea şi responsabilitatea slujirii episcopale.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, vizita unei delegaţii a Patriarhiei Moscovei,
condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Ilarion de Volokolamsk, care a participat
la festivitatea de întronizare a noului Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei.
Joi, 14 martie
A adresat un mesaj de felicitare Sanctităţii Sale Papa Francisc, ca urmare a
alegerii Sanctităţii Sale ca Episcop al Romei şi Papă.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 15 martie
A primit în audienţă pe domnul Cristian David, ministrul delegat pentru
Românii de Pretutindeni.
A primit, la Reşedinţa patriarhală, pe reprezentanţii sectoarelor socialfilantropice ale eparhiilor din Patriarhia Română. Aceştia au participat
perioada 14-15 martie 2013, în Bucureşti, la Atelierul regional Principiile
Filantropiei - Principii ale incluziunii sociale din perspectivă ortodoxă, organizat
în cadrul Proiectului FORTE.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal.
Duminică, 17 martie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală.
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A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC. pr. Mihai
Lup, Parohul parohiei Măicăneasa, Protopopiatul 2 Capitală.
Luni, 18 martie
A oficiat, în Catedrala patriarhală, slujba Canonului cel Mare şi a ţinut cuvânt
de învăţătură.
Marţi, 19 martie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Vineri, 22 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal, şi pe PC pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă.
A primit în audienţă pe domnul George Vâlcu, secretar al Reprezentanţei
Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene.
A transmis un mesaj de condoleanţe la trecerea la cele veşnice a doamnei Irina
Petrescu, artistă de excepţie a teatrului românesc.
Sâmbătă, 23 martie
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul
Buzăului şi Vrancei.
Duminică, 24 martie
A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală şi a ţinut cuvânt de
învăţătură.
A primit, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, pe organizatorii
pelerinajului „Icoana - fereastră spre Dumnezeu“ de la Biserica Icoanei din
Bucureşti.
Luni, 25 martie
De sărbătoarea Bunei Vestiri, a participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt
de învăţătură în biserica Mănăstirii Ţigăneşti, din Arhiepiscopia Bucureştilor.
Marţi, 26 martie
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a protosinghelului
Ghervasie Gheorghe, fost egumen al Schitului Pocrov - Mănăstirea Neamţ.
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Joi, 28 martie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
După şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, a acordat, în
Reşedinţa patriarhală, Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ domnului
Viorel Cosma, muzicolog, pentru întreaga activitate de profesor, istoriograf,
lexicograf şi critic muzical.
A primit în audienţă pe Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a stavroforei
Pelaghia Tudor, proinstareţa Mănăstirii Ghighiu, jud. Prahova.
Vineri, 29 martie
A hirotesit întru duhovnici nouă preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, în
Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Preasfin]itul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei.
Sâmbătă, 30 martie
A oficiat, în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reşedinţa
patriarhală, slujba de sfinţire a noii racle ce conţine fragmente din moaştele
Sfinţilor Mucenici Eustaţie, Teopisti, Agapie şi Teopist, a parohiei Iancu Vechi
- Mătăsari, Protoieria 2 Capitală.
Duminică, 31 martie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica Mănăstirii Pasărea, din Arhiepiscopia Bucureştilor.

APRILIE
Luni, 1 aprilie
A adresat un mesaj de felicitare domnului muzicolog Viorel Cosma la
împlinirea a 90 de ani de viaţă.
Marţi, 2 aprilie
A prezidat, la Mănăstirea Ghighiu, Permanenţa Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, la care au participat şi părinţii protopopi.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române.
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Joi, 4 aprilie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal.
A primit în audienţă pe diac. prof. Alberto Quattrucci, de la Comunitatea
Sant Egidio, Italia.
Vineri, 5 aprilie
A hirotesit, în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa
patriarhală, 26 de preoţi din Arhiepiscopia Bucureştilor, care au fost promovaţi
în rang: 10 protosingheli, 14 iconomi-stavrofori, 2 iconomi.
A primit în audienţă pe PCuv. protos. Casian Ruşeţ, secretar eparhial al
Episcopiei Caransebeşului.
A primit în audienţă pe PC. diac. dr. Sorin Mihalache, asistent universitar la
facultăţile de teologie ortodoxă din Bucureşti şi Iaşi.
A adresat un mesaj de binecuvântare participanţilor la ediţia a V-a a
Olimpiadei naţionale de religie, organizată, la Cluj-Napoca, de Ministerul
Educaţiei Naţionale în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi cu
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a teologului,
poetului şi jurnalistului Constantin Florin Oancea, fost inspector eparhial în
cadrul Sectorului cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Bucureştilor
şi redactor la Editurile Patriarhiei Române.
Sâmbătă, 6 aprilie
A primit în audienţă pe domnul acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu.
Duminică, 7 aprilie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei
Mântuirii Neamului şi a ţinut cuvânt de învăţătură.
Marţi, 9 aprilie
A primit în audienţă pe domnul conf. univ. dr. Adrian Lemeni.
Miercuri, 10 aprilie
A primit în audienţă pe PC. pr. Aurel Bundă, protoiereu al Protoieriei
Ortodoxe Române de Barcelona şi paroh al Parohiei „Sfântul Gheorghe” Barcelona, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.
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Joi, 11 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Sâmbătă, 13 aprilie
A primit în audienţă pe PC. pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu de la
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Duminică, 14 aprilie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa patriarhală.
Marţi, 16 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Miercuri, 17 aprilie
A primit, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, pe participanţii la
atelierul de lucru intitulat „Sustenabilitate şi management financiar sustenabil”.
La acest atelier de lucru au participat consilierii economici şi contabilii-şefi ai
sectoarelor economico-financiare de la centrele eparhiale din Patriarhia Română.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Radio TRINITAS - 15 ani de
apostolat mediatic”, la aniversarea a 15 ani de la prima emisiune a postului de
radio TRINITAS.
Joi, 18 aprilie
A primit în audienţă pe doamna Edith Lenga Balk - preşedinte al Consiliului
de administraţie Selgros Cash & Carry SRL, şi pe domnul Alexandru Vlad,
director executiv Selgros Cash & Carry SRL.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 19 aprilie
A primit în audienţă pe doamna Berit Lanke, directoarea Centrului Naţional
de Pelerinaje din Norvegia.
A primit în audienţă doamnele din conducerea Societăţii Ortodoxe a Femeilor
Române (SOFR) - Iaşi.
A primit, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, pe participanţii la
atelierul de lucru intitulat „Responsabilitate şi implicare”. La acest atelier de
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lucru au participat vicarii administrativi, consilierii bisericeşti şi inspectorii
bisericeşti de la centrele eparhiale din Patriarhia Română.
A primit în audienţă pe PCuv. protos. David Petrovici, stareţul Mănăstirii
„Înălţarea Sfintei Cruci” - Caraiman, Buşteni, şi exarh pentru zona de munte
Prahova.
Duminică, 21 aprilie
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală şi a ţinut cuvânt de
învăţătură.
Luni, 22 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
şi a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Marţi, 23 aprilie
A participat la Sfânta Liturghie şi a ţinut cuvânt de învăţătură în paraclisul istoric
al Reşedinţei patriarhale, cu ocazia hramului - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
Miercuri, 24 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureştilor.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, şi pe PCuv. arhim. Ieronim
Creţu, superiorul Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte.
A primit în audienţă pe domnul Cristian David, ministru delegat pentru
românii de pretutindeni.
A primit în audienţă pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte.
A primit în audienţă pe PC. pr. asist. univ. dr. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Joi, 25 aprilie
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
şi a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor reunite.
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A primit în audienţă pe domnul Romeo Moşoiu, consilier în cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Qais Sadiq, preşedintele Centrului de
Studii Ecumenice din Aman, Iordania, şi preot al comunităţii creştinilor
ortodocşi de limba arabă din Bucureşti, şi pe fratele Youseph Shattahi, student
sirian la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
Vineri, 26 aprilie
A primit, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, pe participanţii la
atelierul de lucru intitulat „Educaţia incluzivă - şansă pentru toţi”. La acest
atelier de lucru au participat consilierii pentru învăţământ şi activităţi cu
tineretul, inspectorii de resort, directorii seminariilor teologice ortodoxe şi ai
liceelor teologice ortodoxe din Patriarhia Română.
A primit în audienţă pe domnul Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Sâmbătă, 27 aprilie
În sâmbăta din ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, a participat
la Pelerinajul de Florii.
Anul acesta, pelerinajul a început cu slujbaVecerniei unită cu Litia oficiată, pe
platforma Catedralei Mântuirii Neamului, de către Patriarhul României.
Împreună cu Preafericirea Sa a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un
sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi.
La finalul slujbei, Preafericirea Sa a rostit rugăciunea pentru binecuvântarea
stâlpărilor şi a citit o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru lucrările
ce s-au săvârşit până în prezent la infrastructura Catedralei Mântuirii Neamului.
În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Patriarhul Bisericii noastre a
arătat că anul acesta pelerinajul a pornit de la viitoarea Catedrală patriarhală în
semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru lucrarea săvârşită până acum.
Pelerinajul s-a încheiat la Catedrala patriarhală, unde Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a întâmpinat pelerinii. Preafericirea Sa a rostit rugăciunea de sfinţire a
icoanei Intrării Domnului în Ierusalim şi a iconiţelor de Florii, precum şi o
rugăciune de binecuvântare a pelerinilor. Apoi, a rostit un cuvânt de învăţătură.
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Duminică, 28 aprilie
În Duminica Floriilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit Sfânta
Liturghie la Catedrala patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a hirotonit întru diacon pe seama
paraclisului Reşedinţei patriarhale cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
pe tânărul teolog Răzvan-Mihai Ciubotariu, care până la acest moment a fost
cântăreţ bisericesc la Catedrala patriarhală şi la paraclisul Reşedinţei patriarhale.
A primit în audienţă pe PCuv părinte arhimandrit Ieronim Creţu, superiorul
Aşezămintelor româneşti de la Locurile Sfinte.
Marţi, 30 aprilie
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Cleopa Nistor, administrator al
Centrului social-pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol.
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Sfântul Constantin cel Mare,
modelul împăratului creştin la Eusebiu de Cezareea
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În contextul libertăţii religioase acordate de împăratul Constantin cel Mare şi sub
influenţa ideologică a lumii antice, care a atribuit permanent capului Statului suprema
autoritate religioasă, Eusebiu de Cezareea a elaborat prima teologie politică, considerând incipientul imperiu creştin ca împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, într-o concepţie rigid monarhică, dar nu absolutistă. El vedea în persoana împăratului Constantin
imaginea lui Hristos şi împlinirea voii dumnezeieşti, îndreptată spre scoaterea lumii
de sub robia necredinţei, prin intermediul unui drum rânduit de Providenţă, ce se
desfăşoară pe parcursul Revelaţiei divine şi care sfârşeşte prin lucrarea lui Constantin,
împărat de Dumnezeu rânduit şi model al conducătorului demn de urmat.

1. Introducere
Încă de la întemeierea sa de către Mântuitorul Iisus Hristos, creştinismul
a exercitat o mare influenţă asupra vieţii sociale şi politice din Imperiului
Roman, iar pentru a se extinde şi a cuceri lumea nu a aşteptat libertatea
religioasă acordată de către primul împărat creştin, Constantin cel Mare. Prin
îmbrăţişarea credinţei în Hristos Sfântul Constantin va juca el însuşi ,,o carte
destul de incertă şi periculoasă, în avantajul părţii care, încă era mai slabă.
Faptul că ea a fost învingătoare nu trebuie să ne facă să subevaluăm riscul asumat”1,
acela de a da Bisericii o autoritate oficială. Avantajele cele mai importante ale
1

M. SIMONETTI, ,,Costantino e Chiesa”, în: A. DONATI-G. GENTILI (a cura), Costantino il
grande. La civiltà antica al bivio tra Occidente e Oriente, Silvana Editoriale, Milano, 2005, p. 57.
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libertăţii religioase pe care Biserica le-a dobândit prin Edictul de la Mediolanum
(313), se vor concretiza în încetarea persecuţiilor şi posibilitatea de a-şi desfăşura în pace, cu mai multe mijloace şi mai eficient misiunea, sprijinită şi promovată de împărat, atât personal cât şi prin intermediul instituţiilor Statului.
Unul dintre autorii creştini care îşi vor arăta entuziasmul şi susţinerea
faţă de politica bisericească a lui Constantin va fi Eusebiu, Episcopul Cezareei,
contemporanul şi biograful împăratului. Perioada în care el a trăit şi a activat
ca teolog şi scriitor, numită de cercetători ,,epoca constantiniană”2, este caracterizată de mari prefaceri şi înnoiri, plecând de la schimbarea religiei oficiale, a reorganizării administrative şi legislative a Imperiului Roman şi
culminând cu noua identitate pe care creştinismul o va da Imperiului. ,,Dintre
toţi împăraţii Romei – va scrie Eusebiu – Constantin a fost singurul care l-a
proslăvit pe Dumnezeu, Împăratul a toate, cu o atât de mare dăruire; el singur
a mărturisit şi a răspândit făţiş, tuturor, învăţătura lui Hristos; el singur a proslăvit Biserica Lui, aşa cum nimeni nu o mai făcuse vreodată; el şi numai el a
spulberat rătăcita credinţă cea în mulţi zei (stârpindu-o) cu totul”3.
La toate aceste schimbări şi Biserica va trebui să vină cu soluţii şi, de
aceea, va căuta în paginile Sfintei Scripturi şi în Tradiţie răspunsuri la nenunăratele probleme pe care starea de libertate le aducea cu sine şi, mai ales, la
întrebarea: care ar trebui să fie raportul dintre Biserică şi Stat şi atitudinea împăratului în noua construcţie religioasă şi politică a noului Imperiu. Un răspuns va veni prin Eusebiu, primul autor creştin care a tratat în scrierile sale
despre modelul ideal al împăratului creştin. În paginile următoare, vom analiza concepţia eusebiană privitoare la imperiu şi împărat și vom căuta să redăm
imaginea Sfântului Constantin aşa cum Episcopul Eusebiu a zugrăvit-o: ca
model viu pentru posteritate, demn de urmat şi de alţii.
2
Epoca constantiniană va fi marcată de ,,schimbarea constantiniană”, expresie folosită de
cei mai mulţi cercetători, în sensul de schimbare a direcţiei politicii împăratului, prin convertirea
sa la creştinism şi procesul de încreştinare a Imperiului şi va marca începutul ,,civilizaţiei creştine”.
Vezi R.A. FARINA, ,,La fine dell’epoca costantiniana”, în: Salesianum 38, 1968, pp. 523-524. Acelaşi autor susţine că, unirea dintre Imperiul Roman şi creştinism realizată de Constantin, ,,nu
posedă acel caracter exploziv şi revoluţionar ce-i vine atribuit”. Vezi R. A. FARINA, ,,Eusebio di
Cesarea e la «svolta costantiniana»”, în: Augustinianum 26, 1986, p. 316.
3
EUSEBIU DE CEZAREEA, “Scrieri, Partea a doua: Viaţa lui Constantin cel Mare” (în continuare, în text, “Viaţa lui Constantin”); “Cuvântarea ţinută cu prilejul sărbătoririi a treizeici de
domnie ai împăratului Constantin” (în continuare “Tricennalia”), studiu introd. de Prof. dr. E.
POPESCU, trad. şi note de R. ALEXANDRESCU, PSB 14, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, III, 75, p. 184.
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2. Constantin, icoană şi imitator al lui Dumnezeu
În scrierile sale, Episcopul Cezareei a dorit să justifice domnia lui Constantin, dar a avut şi un alt obiectiv: prezentarea noului imperiu ca pe o realitate prezentă şi concretă, unde conceptul de împărat creştin nu este o
abstracţie, ci o realitate vie a secolului al IV-lea4. Însă nu numai Constantin
devine un exemplu pentru urmaşi ci, printr-o lucrare simbiotică, şi Episcopul
Cezareei îi furnizează lui Constantin elementele fundamentale de care împăratul trebuie să ţină cont pentru a fi un bun conducător creştin. Spre a realiza
aceast proiect, Eusebiu apelează atât la vastele sale cunoştinţe teologice, cât şi
la bogatul patrimoniu al gândirii greco-romane, căci, în gândirea sa, se unesc
învăţăturile credinţei creştine preniceene5 cu elementele regalităţii orientale
şi ale elenismului, într-o operă de originală sinteză, creând o nouă concepţie
despre Biserică şi Stat6 în efortul de a cuprinde şi fructifica din plin schimbarea
constantiniană7.
La Eusebiu găsim ceea ce în termenii de astăzi am putea numi interacţiunea dintre teologie (în special, hristologie şi eclesiologie) şi politică, unite
într-o expresie des folosită în reflecţia teologică şi filozofică a zilelor noastre,
aceea de ,,teologie politică”8 sau, cum mai clar o numea teologul catolic R.
Farina, ,,prima teologie politică a creştinismului”9 în care Constantin joacă
rolul central de model pentru toţi conducătorii creştini de mai târziu.

4
R.A. FARINA, L’impero e l’imperatore crist iano in Eusebio di Cesarea. La prima teologia politica del cristianesimo, Pas-Verlang, Zürich, 1966, p. 259.
5
Cf. G. H. WILLIAMS, ,,Christology and Church-State Relations in the Fourth Century”,
în: Ch H 20-3, 1951, p. 14.
6
Despre rădăcinile acestei concepţii vezi M. AMERISE, ,,Introduzione”, în: EUSEBIO DI CESAREA, Elogio di Costantino, Discorso per il trentennale, Discorso regale, Edizione Paoline, Milano,
2005, pp. 38- 47, unde autoarea, după ce enumeră principalele teme privitoare la regalitate în
cultura păgână, concluzionează că toate acestea ,,sunt prezente şi în climatul politico-religios al
epocii constantiniene” (p. 47).
7
Vezi roadele schimbării constantiniene la E. PRIVZIVALLI, ,,Gli studi su Eusebio di Cesarea.
Il contributo di Marlena Amerise”, în: F. CARDERI, M. MANTOVANI, G. PERILLO (a cura), Momenti
del Logos, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, pp. 671-685.
8
Potrivit lui Barnes, prin expresia ,,teologie politică”, concepţia lui Eusebiu devine a lui
Constantin şi invers, într-o perfectă simbioză, iar monarhia pământească devine copie a împărăţiei
cereşti şi reflectă în sine ordinea supranaturală. (T. D. BARNES, Constantine and Eusebius, Harvard
University Press, Cambridge-London 1981, p. 254).
9
Lucrarea lui Farina poartă acest subtitlu : ,,La prima teologia politica del cristianesimo”,
autorul demonstrând că, până la Eusebiu, creştinii nu au elaborat o teologie politică.

187

STUDII

Construcţia narativă eusebiană chiar dacă nu respectă în totalitate adevărul
istoric, fapt îndelung dezbătut de cercetători cu argumente pro şi contra, are
menirea să producă în sufletele cititorilor – mai ales la cei care vor purta pe
frunţile lor coroana, povara puterii – acea stare de înflăcărare pentru a urma
virtutea10. Deci, ,,se cuvine să facem cunoscută rodnica veste a faptelor de
bine tuturor oamenilor, la care imitarea binelui este în măsură să stârnească
fierbinţeala dragostei de Dumnezeu”11.
10

Laudele aduse de către Eusebiu lui Constantin au părut exagerate şi, de aceea, a fost
aspru criticat că ar fi falsificat adevărata imagine a împăratului. Astfel, teologul protestant J.
BURCKHARDT, Die Zeit Konstantins des Grossen, (reprint of a1880 edition by E. A. Seemann,
Leipzig), Elibron Classics, Adamant Media Corporation, 2001, l-a numit pe Eusebiu: ,,cel mai
dezgustător dintre panegirişti” (pp. 223; 242; 250, etc.), deoarece el ar fi prototipul episcopului
curtezan îndreptat spre a câştiga în orice fel favoarea împăratului, iar atitudinea sa se resimte în
scrierile sale şi ar sta la baza concepţiei despre Biserică şi Stat. Cel care l-a eliberat, în primă
instanţă, pe Eusebiu de perspectiva burckhardiană este T. Barnes (în special, Constantine and
Eusebius). Astăzi, interesul pentru opera lui Eusebiu este tot mai mare, fiind reconsiderat ca unul
dintre cei mai mari promotori ai culturii de până la el, supranumit ,,Herodot-ul creştin” (Cf. A.
J. CARRIKER, The Library of Eusebius of Caesarea, Supplements to ,,Vigiliae Christianae” 67, LeidenBoston: Brill, 2003). Şi în teologie se cunoaşte o inversare de situaţie faţă de perioada precedentă,
când exista tendinţa minimalizării contribuţiei sale teologice, datorită adeziunii la arianism. Vezi
M. SIMONETTI, La crisi ariana nel IV secolo, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma,
1975, pp. 60-66 şi E. WIPSZYCKA, Storia della Chiesa nella tarda antichità, (trad, dal polaco di V.
Verdiani), B. Mandadori Editori, Milano, 2000, p. 336. Semnalăm şi apariţia monumentalei
lucrări a lui M. WILLING, Eusebius Von Cäsarea als Häreseograph, PTS, Berlin-New York, 2008,
dar şi H. STRUTWOLF, Die Trinitätstheologie und Christologie des Eusebius Von Cesarea. Eine
dogmengeschichtlichte Untersuchung seiner Platonsmuszezeption und Wirkungsgeschichte, Münster,
1999; S. INOWLOCKI-ZAMAGNI (ed.), Reconsidering Eusebius: Collected papers on Literary, Historical
and Thelogical Issues, Suppliments to ,,Vigiliae Christianae”, Brill, 2011, lucrări ce abordează
temele teologiei şi gândirii politice cu menirea de a reconsidera opera Episcopului. Noua poziţie
faţă de Eusebiu, este cel mai bine exprimată de M. AMERISE, ,,La teologia politica di Eusebio di
Cesarea”, în: L’Osservatore Romano (1 marzo 2009), unde arată că: ,,dedicând, în 2007, o cateheză
lui Eusebiu de Cezareea, Benedict al XVI-lea i-a dat în sfârşit dreptate unui episcop, obiect al
multor prejudecăţi”. Pentru ortodocşii care îl cinstesc pe Constantin ca Sfânt, stilul uneori prea
curtenitor faţă de împărat se dezleagă dacă integrăm opera sa în genul literar corespunzător. Astfel,
,,Eusebiu a respectat pe o bună parte a lucrării sale (Viaţa lui Constantin) regulile utilizate la
encomion-ul în proză, mai ales în ce priveşte amplificarea meritelor personajului prezentat şi în
lăsarea la o parte a aspectelor sale negative. În vremea în care trăia Eusebiu aceste reguli fuseseră
expuse de retorul Menandru într-un tratat intitulat Basilikos logos (panegeric împărătesc), şi este
posibil ca autorul Vieţii lui Constantin să-l fi cunoscut. Sfatul cel mai important dat autorilor
era ca ei să aibă în vedere amplificarea faptelor de glorie şi lăsarea la o parte a celor negative. Aşa
se explică de ce Eusebiu păstrează tăcerea asupra slăbiciunilor şi păcatelor lui Constantin iar pe
de altă parte proslăveşte meritele sale”, iar ,,neurmând întru totul tipicul retorului Menandru
pentru realizarea unui panegeric (encomion) imperial, Eusebiu creează un tip nou creştin de astfel
de lucrare”. Prof. Dr. E. POPESCU, ,,Introducere”, în: PSB 14 - Eusebiu de Cezareea, Scrieri, partea
a doua, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, pp. 22-23.
11
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” X (2)..., p. 68.
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În scopul argumentării doctrinei imaginii-imitării, Eusebiu vede Cosmosul
într-o ierarhie monarhică în trei trepte. Pe prima treaptă este Împăratul Suprem
sau Marele Împărat (μέγας βασιλεύς), cel care se află deasupra tuturor
lucrurilor. A doua este reprezentată de Logos, iar a treia este λογιxί έπί γης.
Marele Împărat este centrul Universului, iar lucrarea sa este intrisecă în lucrarea
Logosului precum a unui Tată care, conducând peste îngeri şi peste fiinţele
invizibile, porunceşte tuturor fiinţelor vii ce sunt supuse Lui12. Împărăţia Tatălui
este condusă de către Hristos, căci ,,El, este cârmuitorul acestei lumi întregi, El
Cuvântul lui Dumnezeu, Cel care dăinuieşte, totodată, şi mai presus de toate şi
în toate cele văzute şi nevăzute”, iar ,,împăratul este binecuvântat a reflecta imaginea împărăţiei cereşti”13. De aceea, continuând lucrarea Mântuitorului în
lume, împăratul eliberează omenirea din întunericul închinării la idoli, a stăpânirii
demonilor şi a barbarilor şi o conduce la adevărata slujire a lui Dumnezeu14.
Suveranul, ca şi chip al lui Dumnezeu, stăpâneşte pe pământ aşa după cum
Cuvântul guvernează Universul şi este descoperitorul voii Tatălui.
Fiind chip al lui Dumnezeu (είκών)15, ca fiecare dintre oameni, împăratul
trebuie să-L imite şi să-L urmeze pe Hristos căci doar dacă Îl imită pe El,
chipul desăvârşit al Tatălui, căci doar prin imitare (μίμησις) el poate să devină
asemenea lui Dumnezeu. Deci, împăratul reprezintă chipul-imitarea lui Dumnezeu
nu printr-o participare ontologică la dumnezeire, aşa cum credeau eleniştii,
ci prin lucrarea virtuţilor, căci, pentru Eusebiu, exerciţiul puterii este strâns
legat de dobândirea virtuţilor, iar modelul prin excelenţă pentru cel care stăpâneşte este Hristos prin care împăratul poate să reproducă în sine chipul împărăţiei Tatălui. Elementul de noutate adus de Eusebiu, în cadrul doctrinei clasice
a chipului-imitării este faptul că, subiectul imitării este Logosul-Întrupat, Cel
care mijloceşte legătura dintre Dumnezeu şi împărat. Imitarea lui Dumnezeu
dobândeşte un nou aspect faţă de tradiţia filosofică descendentă din Timaeus-ul
platonic, prezent şi în gândirea stoică, neopitagoriană şi neoplatonică16.
12

EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” I (1-6), II (1-5)…, pp. 191-193.
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” III (5)…, p. 195.
14
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” X (2-5), pp. 215-216.
15
Dacă în filosofia antică chipul, imaginea este o emanaţie vizibilă a fiinţei invizibile (PLATON, Timaeus 92c; De republica VI, 509), la Sfântul Pavel este prezentă ideea de imagine ca asemănare cu dumnezeirea, mai ales în sensul celor prezentate în Facerea (1, 26) şi dezvoltate de el
în Coloseni (1, 15); 2 Corinteni (4, 4); 1 Corinteni (15, 45) etc. Vezi A.G. HAMMAN (a cura),
L’uomo, immagine somigliante di Dio, LCPM 10, Milano, 1991, pp. 771-778.
16
μίμησις indica în tradiţia filosofică clasică, în special la Aristotel (Poetica 4), procesul
de învăţare prin imitare. Platon (Timaeus 39 e), zicea că, realitatea este o imitare a ideii şi că
13
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Eusebiu, cunoscător profund al Sfintei Scripturi, asociază conceptului
clasic de icoană-imitare a lui Dumnezeu, învăţătura scripturistică, potrivit
căreia, creştinul posedă ,,cerul” prin sine şi în sine, dar, paradoxal, nu poate
ajunge în el decât prin luptă şi, astfel, devine biruitor peste patimi, titlu
de care Constantin s-a învrednicit, deoarece: ,,s-a străduit să întruchipeze
aici forma aceea arhetipală a Împăratului suprem, şi fiindcă prin reflectarea
în oglinda minţii sale a luminii virtuţilor decurgând din această arhetipală
formă, el s-a transfigurat”17. Deci, împăratul nu este o fiinţă superioară,
emigrată pe pământ18, ci este o fiinţă care, prin harul lui Dumnezeu şi prin
dobândirea virtuţilor, trebuie să lupte pentru a reda chipului asemănarea
cu Creatorul său, prin intermediul imitării Cuvântului. În acest sens,
imitarea sau urmarea lui Hristos, trebuie înţeleasă ca efortul sau lupta
pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, căci El ,,Îi cheamă şi-i
îndeamnă (pe oameni) să se arate pregătiţi pentru urcuş, îmbrăcând
veşmântul potrivit acestei chemări”19.
Plecând de la doctrina imaginii-imitării, E. Peterson vede în Eusebiu pe
cel care a dat o dimensiune teologică monarhiei de origine divină, creând o
înșişi zeii la crearea oamenilor Îl imită pe divinul Creator al lumii. Această idee va exercita o mare
influienţă asupra a numeroase curente filosofice, cum ar fi neopitagorienii, care concepeau lumea
pământească ca imitaţie a lumii superioare iar neoplatonicii prin Plotin, susţineau că sensibilul
există doar în măsura în care imită inteligibilul. În Vechiul Testament conceptul de imitare lipseşte, iar în noul Testament este folosit de Sfântul Pavel în sensul de urmare a exemplului unei
persoane-model (1 Corinteni 10,33; 1 Tesaloniceni 1, 6). Clement Alexandrinul, dar, mai ales,
Origen, foloseşte termenul în sensul concepţiei platonice pentru a explica doctrina Logosului
(Commentarium in Joannem II, 6; Contra Celsum VIII,17). Despre acest concept în tradiţia creştină
vezi A. HEITMANN, Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung Gottes nach der Väterlehre der zwei estern
Jahrhundert, Roma, 1940. Despre diferenţa concepţiei eusebiene în raport cu cea elenistică vezi
H. A. DRAKE, In praise of Constantine. A Historical Study and New Translation of Eusebius’Tricennial
Orations, Berkeley-Los Angeles, 1976 şi P. MARAVAL, ,,Introduction”, în: EUSÈBE DE CESARÉE, La
théologie politique de l’Empire chrétien. Louanges de Constantin, Les Édition du Cerf, Paris, 2001.
17
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” V, 4, p. 198.
18
Diferenţa dintre concepţia eusebiană şi cea neopitogoreică constă în faptul că împăratul
este un emigrant printre alţi oameni, creat de Dumnezeu astfel, şi-L are pe Dumnezeu drept
model. Cf. L. DELATTE, Le Traités de la Royauté d’Ecphante, Diotogène et Sthénidas, Faculté de
Philosophie et Lettres, Liége, 1942, pp. 47-56.
19
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” IV, 2, p.192. Potrivit lui Clement Alexandrinul
,,chip al lui Dumnezeu (Tatăl) este Logosul, iar omul autentic este chip al Logosului” (Protrepticus
X, 98, 4), iar creştinul este ,,un chip asemănător” (Protrepticus XII, 122, 4) doar prin imitare,
realizând astfel, chipul şi asemănarea despre care ni se vorbeşte la Facere (1, 26). Despre perspectiva evanghelică a chipului şi imitării lui Dumnezeu, vezi: R. McLACHLAN WILSON, ,,The Early
History of the Exegesis of Genesis 1,26”, în: Studia Patristica 1 (1957), pp. 420-441; J. DANIELOU,
Mesaggio evangelico e cultura ellenistica, Il Mulino, Bologna, 1975, în special pp. 452-497.
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conexiune între monoteismul religios şi monarhia romană universalistă20. În
raportul dintre credinţa într-un singur Dumnezeu şi monarhie, sau formele
politice analoge, conceptul de monoteism eusebian nu exprimă doar o credinţă religioasă, ci şi o construcţie politică21. Pentru Eusebiu, monoteismul
religios şi monarhia nu au aceeaşi semnificaţie cu cea pe care doctrina politică
o va îmbrăţişa de-a lungul secolelor. Eusebiu nu se gândeşte la o identificare
a puterii divine cu cea pământească, a Bisericii cu a Statului, şi nici nu
teoretizează o ,,religio regis” tipică monarhiilor absolutiste şi nici nu afirmă că
suveranul exercită o putere dumnezeiască directă, întrucât Eusebiu ,,vede
figura «trecătoare» a suveranului, ca pe un simbol al strălucirii netrecătoare a
Logosului dumnezeiesc”22.
Deoarece teoria lui Eusebiu este destul de neclară în multe aspecte, nu
putea să reziste, astfel că, peste puţin timp, se va afirma concepţia ,,slujitoare”
a puterii politice, susţinută în Apus de Sfântul Ambrozie al Milanului, iar în
Răsărit de Sfântul Ioan Gură de Aur23.
20

E. PETERSON, Il monoteismo come problema politico, (trad. dal tedesco di H. Ullanich),
Editrice Queriniana, Brescia 1983. Peterson a ţinut să sublinieze că Eusebiu ar fi dat o dimensiune
teologică monarhiei divine, prezentând Imperiul Roman ca şi model politic – reprezentat de
Constantin pe care îl glorifica – şi căutând să arate că, în concepţia eusebiană, ar fi o identificare
a păcii mesianice cu pax romana. Autorul concluziona că, teologia politică ce abuzează de mesajul
creştin pentru a justifica o certă situaţie politică, a fost dezminţită, în fapt, de însăşi teologia
trinitară şi eshatologică. În realitate, Peterson nici nu împărtăşeşte ideea posibilităţii unei teologii
politice, pe care o consideră o contradicţie până şi în termeni. Conform dezbaterii dintre Peterson
şi Schmitt în C. SCHMITT, Political Theology II. The Myth of the Closure of any Political Theology,
M. A: Polity Press, Malden, 2008, pp. 34-59.
21
SETTON şi DVORNIK (K. M. SETTON, Christian Attitude Towards the Emperor in the
Fourth Century, AMS Press, New York, 1941, în special pp.46-54; F. DVORNIK, Early Christian
and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background, Dumbarton Oaks Studies Nine,
Washington, 1966) au încercat, după tentativele lui Peterson, să dea o dimensiune politică şi
religioasă teologiei politice. Ei au ajuns la concluzia că, în scrierile eusebiene, pentru a lega
monarhia de monoteism, s-ar fi perpetuat conceptul elenistic al regalităţii pe care Dvornick îl
numeşte ,,elenism creştin”.
22
Pr. Prof. T. BODOGAE, ,,Studiu introductiv”, în: PSB 13 - Eusebiu de Cezareea. Scrieri,
Partea I, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 7.
23
Vezi expunerea problemei la M. AMERISE, ,,Introduzione”, în: Eusebio di Cesarea, Elogio
di Constantino - Discorso per il trentennale, Discorso regale, Edizione Paoline, Milano, 2005,
pp. 35-36; iar în particular pentru concepţia ,,slujitoare” a puterii politice semnalăm: K. G.
ALBENHAUSEN, Imperator Christianissimus. Der christliche Kaiser dei Ambrosius und Johannes
Chrysostomus, Frankfurt am Main, 1999 şi G. BONAMENTE, ,,La figura dell’imperatore in
Giovanni Crisostomo” în: F. ELIA, Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Constantinopoli (sec. IV-VII). Atti del Convegno Internazionale in omaggio a R. Soraci, Catania, 2004,
pp.185-217.
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3. Constantin, ,,Noul Moise”
Lucrarea primului împărat creştin este redată de Eusebiu prin analogia
cu Profeţii Vechiului Testament şi, în mod special, cu Moise.
Constantin îl substituie pe Moise şi, de aceea, devine ,,Noul Moise”, noul
conducător al poporului nou, cel care l-a înlocuit pe cel vechi şi în care se
împlinesc făgăduinţele lui Dumnezeu. Cum însă, tipologiile Părinţilor ni-L
prezintă pe Hristos ca fiind al doilea Moise – Cel ce ne-a adus Evanghelia,
Legea cea nouă, după ce, prin Moise, am primit-o pe cea dintâi – este de înţeles de ce, pentru Eusebiu, Constantin este un restaurator al Legii şi eliberator
al neamurilor din robia diavolului şi dacă în Hristos se împlinesc profeţiile
Vechiului Testament tot așa, aceeaşi lucrare, se înfăptuieşte şi prin Constantin.
Pentru creionarea portretului împăratului, Eusebiu nu s-a folosit doar de
modelul biblic a lui Moise, ci şi de cel zugrăvit în lucrarea Viaţa lui Moise a
lui Filon din Alexandria24, în care ne este redat modelul suveranului arhiereu
şi profet, unde foloseşte elemente provenite din filosofia greacă, dar pe care le
armonizează cu învăţătura Vechiului Testament. Lucrarea filoniană, din care
Episcopul Cezareei s-a inspirat, era una dintre cele mai populare şi răspândite
din Antichitate, fiind folosită de autori păgâni, iar mai apoi şi de Sfinţii Părinţi25.
Prin tipologia Moise – Constantin ,,al doilea Moise” –, Eusebiu îl integrează pe împărat în istoria sfântă şi îl învesteşte cu stăpânirea, făcând din el
24
Dvornik a fost primul care a susţinut că Moise elenizat al lui Filon a fost modelul lui
Eusebiu pentru redarea imaginii lui Constantin (F. DVORNIK, Early Christian and Byzantine...,
p. 644); iar Chesnut a lansat ideea că reprezentarea eusebiană a regalităţii ar deriva din cea
filoniană (G. F. CHESNUT, The First Christian Histories: Eusebius, Socrates, Sozomenus, Theodoret
and Evagrius, Beauchesne, Paris, 1977, pp.148-151, 154-155). Mai reductiv, Hollerich nu face
referire la Moise din ,,Viaţa lui Moise” a lui Filon ci doar o comparaţie directă între cele două
personaje, cu referire la victoria lui Constantin din 312 de la Pons Milvius (M. J. HOLLERICH,
,,The Comparison of Moses and Constantine in Eusebius of Caesarea’s Life of Constantine” în:
Studia Patristica 19 (1989), pp. 80-85. Problema izvoarelor eusebiene privind tema în cauză este
tranşată de M. AMERISE, ,,Costantino il «nuovo Mosè»” în: Salesianum 67 (2005), pp.671-700,
unde autoarea demonstrează că: ,,Eusebiu, în instituirea comparaţiei cu Moise avea în minte,
mai ales, opera lui Filon şi că această comparaţie cu Moise parcurge toată «Viaţa lui Constantin»
şi nu se limitează doar la episodul de la Podul Vulturului” (p. 675).
25
Imaginea lui Moise eusebian, de inspiraţie filoniană, va deveni la sfârşitul secolului al
IV-lea, tipul de episcop zugrăvit în ,,Viaţa lui Moise” a Sfântului Grigorie de Nyssa Cf. M. HARL,
,,Le trois quarantaines de la Vie de Moϊse. Schéma ideal de la vie du moine-evêque chez les Péres
Capadocies” în: ,,Revue Ètudes Grecques 80 (1967), pp. 407-412; ID., ,,Moϊse figure de l’evêques
dans l’Eloge de Basile de Grégoire de Nysse” în: The Biographical Works of Gregory of Nissa,
Cambridge, Mass., 1984, pp.71-120; M. AMERISE, ,,Costantino il «nuovo Mosè»”, p. 676.
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un conducător care eliberează pe poporul său, arhiereul care se îngrijeşte de
mântuirea turmei sale şi, nu în ultimul rând, profetul voii dumnezeieşti.
a. Slujirea împărătească. Deşi Moise nu a fost un împărat, în sensul propriu
al cuvântului, fapt binecunoscut lui Filon, el îl caracterizează ca pe un rege,
ce întruchipează idealul suveranului perfect26, acela de a fi eliberatorul şi
conducătorul propriului popor.
Atât în prezentarea lui Filon, cât şi în cea a lui Eusebiu, sunt reluate
diferite tipologii din viaţa celor două personaje, cu scopul de a construi tabloul
chemării la slujirea regală. Descrierea tinereţii, caracterizată de dragostea pentru
înţelepciune şi preocuparea pentru aflarea adevărului, este prezentă atât la
Moise, cât şi la Constantin. Filon arată că, pe lângă studiul asiduu, Moise s-a
arătat un profund cercetător al adevărului şi, mai ales, un tânăr stăpân pe
sine, care ,,nu lăsa din mână hăţurile patimilor specifice vârstei tinereţii, aşa
cum fac unii […], ci cu înţelepciune şi fermitate le ţinea neaţâţate”27. După
cum Moise a fost crescut şi educat la curtea lui Faraon, pregătit prin rânduială
dumnezeiască, să devină eliberatorul lui Israel, astfel şi Constantin a fost
crescut la curtea tiranilor împăraţi, unde-şi petrecea tinereţea în căutarea
înţelepciunii şi în lucrarea virtuţilor, neîmpărtăşind modul de viaţă al tinerilor
din vremea sa, căci ,,chiar dacă era atât de tânăr, cu sprijinul Duhului lui
Dumnezeu, buna lui zestre sufletească l-a ajutat să scape de acolo şi să aleagă
calea credinţei şi a vieţii celei plăcute lui Dumnezeu”28.
26

Pentru redarea imaginii lui Moise, Filon foloseşte motivele tipice ce caracterizează theios
aner: excelenţa naşterii, maturitatea spirituală precoce, evlavia, raportul privilegiat cu Dumnezeirea, practicarea virtuţilor, asceza, capacitatea profetică, moartea excepţională a personajului,
etc. Bieler îl vede pe Moise al lui Filon ca un exemplu de om divin, potrivit normelor tradiţiei
elenistice, Cf. L. BIELER, Theios aner. Das Bild des göttlichen Menschen in Spätantike und
Frühchristentum, 2 vol., Wien, 1935-6. Această concepţie este combătută de C. R. HOLLADAY,
Theios Aner in Hellenistic Judaism: a critique of the use of this category in the New Testament
Christology, SBL DS 40, Scholars, Missoula, 1977, pp. 103-194. O imagine a lui Moise ca regeprofet potrivit tradiţiei iudaice vezi la W. A. MEEKS, The prophet-king; Moses Traditions and the
Johannine Christology, Novum Testamentum Supplements, Leiden, 1967, pp. 101-131. Toate
motivele prezentate se găsesc şi în Viaţa lui Apollonius de Filostrat, în Viaţa lui Plotin scrisă de
Porfirie, în Viaţa lui Pitagora, de Giamblicus, şi în Vieţile Sofiştilor de Eunapius de Sardes. Toţi
autorii folosesc aceeaşi metodă teoretizată de retorul Menandru. Vezi D. A. RUSSEL-N. G.WILSON,
Menander Rethor. A commentary, Oxford University Press, Oxford, 1980. Deci, modul de
prezentare a vieţii personajelor în Antichitate va fi model şi pentru autorii creştini, inclusiv pentru
Eusebiu. Vezi mai sus nota 10.
27
FILON DIN ALEXANDRIA, De vita Mosis, I, 25-26.
28
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 12, 3, p. 69.
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În prezentarea regalităţii Profetului, Filon împărtăşeşte ideea cuprinsă în
filosofia greacă, potrivit căreia Basileia este o instituţie care face apel la
divinitate, iar basileus-ul este superior altor muritori, căci el primeşte puterea
ca pe un dar dumnezeiesc. Moise a fost ales de Dumnezeu ca şi conducător al
poporului şi a primit puterea regală datorită ,,virtuţilor sale, valorii sale şi
bunăvoinţei faţă de toţi, pe care mereu a arătat-o. De aceea Dumnezeu care
iubeşte virtuţile şi binele i-a dăruit acest dar demn de el”29. Dar şi Constantin
este demn de a stăpâni căci şi el este înzestrat cu virtuţile imperiale şi nu s-a
lăsat stăpânit de patimi. ,,Împăratul nostru – va scrie Eusebiu – şi-a potrivit
sufletul acestor virtuţi suverane, luându-se după modelul acelei împărăţii din
altă lume. Or, cine nu s-a împărtăşit din ele şi se leapădă de Împăratul a toate;
cine nu-L cunoaşte pe Tatăl Cel mai presus de ceruri al sufletelor noastre, şi
nici nu şi-a pus podoabele potrivite înfăţişării înaintea unui împărat [...] aşadar,
cine ajunge sub stăpânirea lor (a patimilor), chiar dacă puterea uzurpată de el
îl face, pentru o vreme, să pară că domneşte, în realitate nu poartă cu adevărat
titlul de împărat” căci ,,împăratul trebuie să fie cumpătat, deasupra plăcerilor
lumeşti, pentru că el s-a străduit să întrupeze aici chipul Împăratului suprem”30.
Trăsătura principală şi comună a lui Moise din descrierea filoniană şi a lui
Constantin din descrierea eusebiană este aceea de a deveni prin virtuţi ,,prieten
al lui Dumnezeu” (theophilos), apelativ în care se rezumă tot ceea ce cineva
trebuie să aibă pentru ca să poată fi un rege adevărat, fiindcă doar prietenul
lui Dumnezeu este înţelept, virtuos şi poate să conducă poporul în numele
lui Dumnezeu.
b. O altă caracteristică tipologică care îl face pe Constantin un ,,nou
Moise” este slujirea sacerdotală.
În diferite pasaje ale operelor sale, Filon arată că sacerdoţiul este o
prerogativă regală. Potrivit lui, Moise este sacerdot, deoarece ,,este instruit în
tot ceea ce priveşte sacerdoţiul şi mai ales în tot ceea ce este mai important,
adică construirea templului”31, deci, cel care organizează cultul şi construieşte altarul de închinare. La rândul său, Episcopul Cezareei ni-l prezentă
pe Sfântul Constantin ca ,,επίσκοπος των εκτός”32. Din perspectiva
29

FILON DIN ALEXANDRIA, De vita Mosis, I, 148.
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” V, 2, p 193.
31
FILON DIN ALEXANDRIA, De vita Moses II, 71.
32
,,Voi sunteţi episcopi întru cele dinăuntru ale Bisericii; pe mine, însă, m-a aşezat Dumnezeu episcop al celor aflate în afara ei”(„Viaţa lui Constantin” IV, 24, p. 168). Textul este de o
30
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noastră33, două ar fi soluţiile exegetice ale acestei expresii: 1. Lucrarea lui
Constantin se referă la câmpul statal-politic în interiorul căruia episcopul
propovăduieşte învăţăturile dreptei credinţe. Dar, episcopilor şi Bisericii le
lipsesc mijloacele legale şi potenţiale pentru a transforma starea politico-statală,
deci, cu atât mai puţin în intervenţiile directe în afara graniţelor. Împăratul
este episcop nu doar al supuşilor din Imperiu care se găsesc în afara Bisericii,
ci şi al celor care, fiind membri ai Bisericii, în acelaşi timp, sunt membri ai
Statului Roman şi supuşi ai împăratului şi deci, ca şi creştini, sunt supuşi
ordinelor şi legilor Statului. 2. ,,επίσκοπος των εκτός” nu este o formulă
ce sancţionează libertatea Bisericii. Dar, este greşită o altă pretenţie a conducătorului – tipică zilelor noastre – şi anume, o separare a puterilor dintre Biserică
şi Stat, unde Statul devine o putere orânduitoare seculară, în totală independenţă faţă de Biserică şi morala ei. Constantin pretinde, în afara Bisericii, o
poziţie de conducător ,,neprofan” – paralelă celei a episcopilor în interiorul
Bisericii – o slujire de episcop creştin pentru cei ce sunt în afara Bisericii.
Deci, el, nebotezat şi nehirotonit episcop, se simte chemat de Dumnezeu să
acopere prin mijloacele Statului, slujiri creştine şi episcopale: să impregneze
Statului spiritul creştin, să dea o mână de ajutor creştinismului în victoria asupra
cultelor păgâne şi a ereziilor şi să aplice poruncile credinţei creştine tuturor
supuşilor din Imperiu şi nu numai. Iar pentru a împlini acestea nu este de
ajuns επίσκοποι των είσω ci este nevoie de επίσκοπος των εκτός.
,,Episcopatul” lui Constantin este caracterizat, ca şi în cazul lui Moise,
de organizarea cultului şi de edificarea Bisericii şi protecţia ei, inclusiv din
punct de vedere edilitar, dar şi a dreptei credinţe . El este prezentat de Eusebiu
deosebită importanţă pentru a înţelege atât atitudinea lui Constantin faţă de Biserică cât şi teologia
politică a lui Eusebiu de Cesareea. Expresia a născut şi naşte aprinse dezbateri. M. AMERISE,
,,Costantino il «Nuovo Mosè»”, pp. 689-690, arată că, dezbaterea este legată de modul de
interpretare filologică a genitivului των εκτός ca derivat din masculinul οι εκτός (episcop al
celor ce sunt în afară), împotriva derivării din neutrul τα εκτός (episcop al lucrurilor externe şi
care era legat, mai ales, de faptul că autoritatea unui episcop se exercita asupra persoanelor şi nu
asupra lucrurilor). Deoarece nu putem face o prezentare in extenso ci doar din perspectiva temei
noastre, vezi analiza filologico-critică a expresiei la Prof. Dr. E. POPESCU, ,,Introducere”, în: PSB
- Eusebiu de Cezareea, Scrieri, Partea a II-a, pp. 35-37 şi M. AMERISE, ,,Costantino il «Nuovo
Mosè»”, pp. 689-690.
33
Cele mai apropiate interpretări legate de tema noastră sunt exprimate de: R. FARINA,
επίσκοπος των εκτός (Eusebio, „De vita Costantini” IV, 4, 24) în: Salesianum 29 (1967),
pp. 412-413; Vezi şi R. FARINA, L’impero e l’imperatore cristiano..., pp. 313-319; F. VITTINGHOFF,
Eusebius als Verfasser der ,,Vita Constantini”, Rheinisches Museum für Philologie 96, Frankfurt
am Main, 1953, pp. 368-370.
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ca un constructor al Bisericilor34. Nu trebuie uitată şi funcţia de mediator şi
pacificator al Bisericii, căci, atunci când se năşteau conflicte între diferitele
Biserici locale sau în materie de credinţă, Constantin le aplana şi, mai ales, ,,a
pus stavilă pornirilor de dezbinare, aşezând Biserica lui Dumnezeu sub semnul
bunei înţelegeri şi al armoniei”35 aşa cum a făcut-o prin Sinodul din Niceea.
În concluzie, pe oricare din cele două poziţii ne-am situa, este clar că,
prin termenul ,,episcop”, nu trebuie să înţelegem că lui Constantin sau urmaşilor lui la tronul imperial i s-ar fi recunoscut, de către Biserică, o slujire cultică,
aşa după cum era în lumea păgână unde împăratul era Pontifex maximus36.
c. Moise este prototip pentru Constantin şi în ceea ce priveşte slujirea
profetică. Dar dacă pentru Filon este clar că Moise aparţine ,,stirpei profetice”
– fiind numit ,,arhiprofetul”37 – pentru Eusebiu darul profeţiei lui Constantin
se manifestă prin ,,vederea ascuţită”, adică vederea minţii, fiind comparat cu
vulturul care zboară ,,din înaltul cerului (vede) până tocmai jos, pe pământ,
nelăsând privirii să-i scape nimic”38. Profunzimea minţii îl ajută să cerceteze
bine lucrurile şi să vadă în ele soluţiile cele mai bune pentru el şi Imperiu. Fiindcă
inspiraţia împăratului vine de sus, trebuie să ţină privirea mereu înălţată spre
Dumnezeu39 pentru a vedea care este voia Lui legat în legătură cu el și Imperiu,
34

În special, Eusebiu se opreşte asupra construirii Bisericilor Anastasis şi Martyrium din
Ierusalim , dar, în opera sa, sunt amintite şi alte basilici şi edificii bisericeşti (Viaţa lui Constantin
III, 25-40, pp. 136-145).
35
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 63, 1, p. 155.
36
Cu toate ,,prerogativele episcopale” cuprinse, fie în textul din Viaţa lui Constantin I, 44,
1, p. 82, unde se vorbeste de Constantin ,,el însuşi un episcop al tuturor, înscăunat de Însuşi
Dumnezeu” dar care participă activ la dezbaterile teologice din Sinoade, fie in IV, 22, rolul
împăratului este şi va rămâne unul distinct de slujirea liturgică a episcopului. Vezi G. DAGRON,
Empereur et prêtre, Paris 1996, p. 145, care, îl combate pe J. STRAUB, ,,Constantine as koinos
episcopos”, în: DOP 21 (1967), p. 49, n. 69, care credea că împăratul ar fi avut o slujire sacramental-liturgică. Pe aceeaşi poziţie corectă cu a lui Dagron se află Cataudella care, punând în discuţie
rolul episcopului în Sinod, arată că, împăratul are o slujire: ,,diferită de ceea ce este specific episcopilor în synodos – şi această perspectivă pare să delimiteze mai concret sensul distincţiei între
τα αΐσω şi τα εκτός, respectiv, deliberările sinodale ce ţin de competenţa episcopilor – de ceea
ce este în afara acestei lucrări, ce ţine de competenţa împăratului” şi care îşi exercită această
atribuţie prin prezidarea sinodului şi legiferarea dogmelor enunţate în sinod (M. R. CATAUDELLA,
,,Costantino «episkopos» e l’«Oratio ad Sanctorum Coetum»” în F. ELIA, Politica, retorica e
simbolismo del primato: Roma e Constantinopoli (sec. IV-VII), Catania 2002, p. 274.
37
FILON DIN ALEXANDRIA, De mutatione nominum CIII, 125.
38
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” VIII, 5, p. 209.
39
Potrivit lui Eusebiu („Viaţa lui Constantin” IV, 15, 1, p. 166), împăratul ar fi fost
reprezentat pe unele monede ,,cu privirea parcă ridicată, aşa cum fac cei ce se roagă fierbinte lui
Dumnezeu”, iar în „Tricennalia” III, 5, p.195, zice că, spre a reflecta ,,imaginea împăraţiei cereşti,
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aşa după cum, altădată, Domnul anunţa prin Moise voia Sa în legătură cu
poporul Israel. Tocmai acest motiv invocat de Eusebiu l-a făcut pe Constantin
să vadă pe cer Sfânta Cruce40 şi să audă glasul chemării dumnezeieşti, el care
se afla la mare restrişte din cauza vrăjmaşilor. Astfel, momentul fundamental
al întâlnirii celor doi conducători la Podul Vulturului – Constantin şi
Maxenţiu – este descris de Eusebiu printr-o confruntare nu atât a armatelor,
cât mai ales prin confruntarea dintre Dumnezeul Cel adevărat, la Care se
convertise Constantin şi zeii păgâni, cărora împăratul refuză să le aducă jertfe
şi, de aceea, lupta în care Maxenţiu şi-a pierdut viaţa, înecându-se, cuprinde
în sine lucrarea minunii dumnezeieşti. Prin surparea podului, Maxenţiu şi
oştile sale sunt înghiţite de ape, precum altădată, în timpul lui Moise, Marea
Roşie l-a înghiţit pe faraonul Egiptului şi oştile lui. De aceea, împăratul pune
în mâinile lui Dumnezeu victoria sa41, după cum Dumnezeu Însuşi a pus în
mâinile sale destinele Imperiului Roman.
Profetul este un ascultător şi un comunicator al voii dumnezeieşti şi al
lucrării Sale în lume, calitate cu care trebuie să fie înzestrat fiecare împărat.
Profeţia şi împlinirea ei este o lucrare dumnezeiască care, în ceea ce-l priveşte
pe Sfântul Constantin şi activitatea sa, se manifestă în înflorirea şi în unitatea
Bisericii, până atunci persecutată. De pildă, în profeţia lui Iezechiel (37, 7),
oasele se adună ,,os lângă os, încheietură lângă încheietură” 42 . La fel,
Biserica renaşte după persecuţii şi înfloreşte, prin credinţă, şi înalţă glas de
slavă lui Dumnezeu.
4. Constantin, cel de Dumnezeu dăruit
Deşi împăratul era susţinut de energiile divine şi înputernicit de puterea
divină să stăpânească pe pământ, totuşi, fiind un om ca toţi ceilalţi oameni,
împăratul, cu privirile aţintite spre această imagine arhetipală, îi călăuzeşte pe cei de aici, de jos,
prinzând tot mai puternică rădăcină în exercitarea învestiturii sale monarhice”.
40
Momentul convertirii împăratului, prin arătarea Sfintei Cruci pe cer, este amintit de
Episcopul Cezareei ca fiindu-i relatat de însuşi Constantin („Viaţa lui Constantin” I, 28, 2, p. 76)
şi este pus în legătură cu chemarea lui Moise la profeţie – adică descoperirea voii lui Dumnezeu
şi conducerea lui Istrael la pământul făgăduinţei – prin arătarea lui Iahve în rugul aprins, aşa
după cum misiunea lui Constantin a fost aceea de a aduce Imperiul la creştinism.
41
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” 1, 37, 5-39, 3, pp. 79-81.
42
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească”, trad., studiu, note şi com. de Pr. Prof. T.
Bodogae, PSB 13, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, X, 3, 2-3, p. 363.
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el îşi dobândeşte mântuirea prin practicarea virtuţilor şi, de aceea, împăratul
trebuie să devină un purtător al Duhului Sfânt, care se sălăşluieşte doar în
inimile curate şi împodobite cu virtuţile desăvârşite. Dar, pe lângă acestea,
împăratul trebuie să aibă şi calităţi fizico-psihice, ce-i dau o măreţie deosebită.
Demnitatea împărătească cere astfel de calităţi, dată fiind viaţa de luptă şi
războaiele pe care trebuie să le ducă43.
În general, în concepţia greco-romană44 referitoare la suveranul ideal,
exista un dublu punct de vedere privitor la virtuţi. Potrivit celui dintâi, la
împărat erau apreciate calităţile umane: zelul, cumpătarea, înţelepciunea etc.,
împăratul ideal fiind, în mod simplu, un virtuos, spre a deveni, în acelaşi
timp, un bun conducător. Cel de-al doilea, integrează concepţia socraticoplatonică, care cerea suveranului nu doar calităţi personale, ci şi virtuti speciale,
adică calităţi ,,politice” şi care nu sunt situate în afara moralei individuale. Se
punea accentul pe cunoaşterea ştiinţei politice, fără de care este imposibil să
conduci Statul. De pildă, la Platon, calităţile spirituale ale împăratului
primează în faţa celor fizico-psihice. Eusebiu, influienţat de filosof, nu le
consideră esenţiale, dar nici nu le exclude importanţa şi de accea, în gândirea
creştină, Episcopul Cezareei uneşte cele două linii. Drept urmare, împăratul
ideal trebuie să posede virtuţile teologice, virtuţile personale sau ascetice şi nu
în ultimul rând, virtuţile politice45. Pentru el, necesare ar fi: ,,frumoasele şi
bunele intenţii”, ,,cunoştinţele practice”, ,,capacitatea de logică şi de a raţiona”
şi în general ,,toate acele complicate lucruri, bune pentru naturala raţiune,
spre a da sufletului o minunată trezvie şi seninătate”46. Toate acestea fac parte
43

EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 19, 3, p. 101; IV, 53, p. 180.
Deja în Oratio de Agesilao Rege, a lui Xenofon, şi în Evagoras, a lui Hisocrates, au fost
delimitate virtuţile pe care suveranul ar fi trebuit să le aibă: milostivirea, evlavia, curajul, dreptatea, înţelepciunea, virtuţi ce fac trimitere la un anonim speculum principis din lucrarea lui
Pseudo-Aristide, intitulată Regalitatea. Cf. C. KÖRNER, ,,Die Rede eis basiléa des Pseudo-Aelius
Aristides” în: Museum Helveticum 59, 4 (2002), pp. 211-228. Dar, potrivit tradiţiei stoice, suveranul trebuie să posede virtuţi personale, în timp ce, în tradiţia socratico-platonică, suveranul ar
avea virtuţi specifice. În literatura din epoca elenistică şi imperială suveranul este conceput chip
şi model al divinităţii, iar această imagine este dată de virtuţile împărăteşti de inspiraţie platonică,
adică: înţelepciunea, dreptatea, cumpătarea şi curajul (PLATON, De legibus 632c 3-d6 citat de
Eusebiu în Praeparatio Evangelica XII, 16, 4, PG 21, col. 977 B-C), la care se adaugă altele precum:
iertarea, milostivirea, evlavia şi blândeţea. În atmosfera stoică se dezvoltă, în particular, ideea
suveranului filosof, amintită şi de Platon în De republica, pentru care adevăratul rege este filosoful.
45
Cf. R. FARINA, L’Impero e l’imperatore cristiano…, în special pp. 210-212.
46
EUSEBIU DE CEZAREEA, Praeparatio Evangelica XII, 8, 1-4, PG 21, col. 965 B-D, 968 A.
44
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din categoria a ceea ce Eusebiu numeşte ,,virtuţi imperiale” (βασιλιxαις
άρεταις) şi care ,,cinstesc tronul regal”47. Împăratul, înzestrat cu astfel de
virtuţi, este demn de o astfel de slujire, în schimb cel care nu le posedă şi este
vicios nu este în stare să poarte ,,cum s-ar cuveni sarcina grea a domniei”48.
Deşi este om ca ceilalţi, împăratul, în mod excepţional, este posesorul
unor ,,calităţi fireşti”49, cu care Dumnezeu, Izvorul tuturor virtuţilor, îl
înzestrează pe împăratul pe care l-a ales pentru demnitatea imperială, ca, prin
acestea, să devină icoană a Tatălui. În lucrarea sa de imitare a Logosului, prin
intermediul căruia devine imagine a Tatălui, împăratul este susţinut de
,,împărăteasca revărsare pe care o primeşte de sus şi este întărit de divina
învestitură”50. Aceste virtuţi , care ar putea fi numite ,,virtuţi-icoane”, vin de
la Logos, prin participare la îndumnezeire. Eusebiu vorbeşte şi de alte virtuţi
pe care împăratul trebuie să le dobândească; acele ,,virtuţi-imitative”, dar
Episcopul Cezareei nu face o distincţie totală între aceste categorii de virtuţi,
deoarece, cele imperiale sunt, în acelaşi timp, dăruite şi dobândite51. Cuvântul,
alegându-l pe cel ce doreşte să poarte greutatea slujirii imperiale, îi dăruieşte
,,seminţele virtuţii”, iar acesta, crescându-le şi făcându-le să rodească, este
redat chip al Tatălui, subliniindu-se, astfel, rolul Cuvântului de Mijlocitor52.
5. Constantin, cel strălucitor ca soarele prin eusebeia
Pentru Episcopul Cezareei, împăratul nu este o figură divină pe pământ,
aşa cum era văzut în concepţia elenistică. Figura împăratului este proiectată
47

EUSEBIU DE CEZAREEA, Commentaria in Psalmos LXXXVIII, 14-15, PG 23, col. 1093 A-C.
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească” IX, 10, 1, p. 355.
49
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” V, 1, p.197.
50
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” II, 1, p. 193.
51
,,În noi stau împletite două naturi, cea spirituală şi cea trupească. Ultima se răsfrânge în
trăsăturile noastre aflate la îndemâna oricui; cealaltă este alcătuită din ceea ce nu poate fi văzut.
Fiecare dintre ele are de înfruntat câte o liotă vrăjmaşă şi de neam străin, dintre care una îşi duce
războiul în chip nevăzut, în vreme ce a doua izbeşte din plin cu netrupeştile arme în sufletul
golaş al omului” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” VII, 1, p. 205).
52
,,De unde s-au cuibărit în mintea omului conceptele de «autoritate legitimă» şi de
«investitură împăratească»? De unde i-a putut veni unei fiinţe, lucrată din carne şi din sânge,
ideea puterii monarhice? […] Ei bine, pentru asemenea lucruri nu era posibil decât un singur
mijlocitor: Cuvântul lui Dumnezeu, Cel prezent în toate, principiul facultăţii cuvântătoare şi
înţelegătoare a omului, Care, Singur fiind nedespărţit de Dumnezeirea Tatălui, împrăştie peste
odraslele Sale revărsările de daruri ale Tatălui” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” IV, 1-2,
p.196).
48
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în interiorul Revelaţiei sfinte, asimilată prin intermediul virtuţilor şi legăturii
cu Dumnezeu, după modelul Patriarhilor biblici. Eusebiu nu introduce în
prezentarea sa elementele regalităţii sacre, pentru el împăratul nu este ,,legea
vie” (nomos empsychos)53, ca în tradiţia filoniană54, şi nu este nici manifestare
divină (epiphanes)55. Eusebiu îl prezintă pe Împărat ca un om îndumnezeit şi
deci iluminat de harul Sfântului Duh, în sensul în care şi alte persoane deosebite,
sfinţii în general, l-au urmat pe Hristos. Împăratul primeşte această numire fiindcă
îi conduce pe creştini la mântuire, arătându-le calea credinţei şi veghind ca aceasta
să nu fie tulburată de ispitele răului, pentru a putea dobândi virtuţile sfinte.
Prima şi cea mai înaltă dintre toate virtuţile pe care trebuie să o aibă
împăratul, superioară chiar demnităţii imperiale, este eusebeia56, definită de
Filon Alexandrinul ,,regina virtuţilor, căci este singura virtute care procură
cunoştinţa slujirii dumnezeieşti”57. Cum era şi firesc, pentru Episcopul Cezareei
53
Conceptul de suveran ca ,,lege vie” a apărut în cadrul monarhiilor orientale şi a fost
dezvoltat în epoca elenistică supralicitat în epoca romană şi reluat în perioada bizantină fiind
introdus şi în Codex Justinianus, Nov. 105, 2, 4. Spre exemplu, XENOFONT, în Ciropedia VIII, 1, 22,
vorbind despre legea vie zice: ,,oamenii deveneau mai buni datorită legilor scrise, dar, pe de altă
parte, gândesc că, pentru oameni suveranul bun este o lege ce priveşte, deoarece este în măsură
să împartă ordine, să vadă cine nu ascultă şi să pedepsească”. Plutarh afirmă că, ar exista o corespondenţă între lege şi logos-ul ce este viu în suveran (PLUTARCHUS, Ad principem ineruditum 780c)
Potrivit lui Filon din Alexandria, Moise este ,,imitaţia şi copia modelelor purtate în inimă” iar
,,regele este legea vie, iar legea un rege drept” (FILON DIN ALEXANDRIA, De Vita Mosis II, 4).
Dumnezeu a înscris în sufletul lui Moise legea naturală, pe care el o transmite poporului prin
intermediul legii scrise. Cf. J. MARTENS, ,,«Nomos Empsychos» in Philo and Clement of Alexandria”,
în: W. HELLEMAN, Hellenization revisited: Shaping a Christian Response within the Greco-Roman
World, Lanham, 1994, pp. 323-338; F. DVORNK, Early Christian and Byzantine Political Philosophy,
vol. II, p. 723. M. Amerise demonstrează că, în concepţia eusebiană, nu poate fi vorba de imaginea
împăratului ca ,,lege vie” şi manifestare divină, însă este recunoscută sacralitatea împăratului. Eusebiu
rezervă Logos-ului Divin definiţia de ,,lege vie” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” III, 6, p. 195)
şi rolul de Mediator între Dumnezeu şi creaţie, iar împăratul îşi asumă această lucrare tocmai
prin intermediul imitării lui Hristos, devenind astfel, eikon theou.Vezi M. AMERISE, ,,Costantino
il «Nuovo Mosè»”, pp. 686-687.
54
,,Din momentul în care ar fi trebuit să devină legislator, cu mult mai înainte devine o
lege vie înzestrată cu raţiune, graţie Providenţei dumnezeieşti care l-a ales făra ştirea lui, pentru
a ne da apoi un legislator” (FILON DIN ALEXANDRIA, De vita Mosis).
55
Despre acest titlu vezi la W. HAASE, ,,Voraussetzungen und Motive des Herrscherkultes”
în: Antiche Welt 6 (1975), pp. 17-21.
56
Eusebeia este conceptul central al scrierii Viaţa lui Constantin. Vezi la I. A. HEIKEL,
Critische Beiträge zu den Constantin-Schriften des Eusebius, Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der alchristlichen Literatur 26, Leipzig 1911, p. 48, şi la R. FARINA, L’Impero e
l’imperatore cristiano..., p. 212. Cu referire, în mod particular, la relaţia omului cu Dumezeu,
termenul ar semnifica cinstirea de Dumnezeu, frica de Dumnezeu sau cucernicia (evlavia).
57
FILON DIN ALEXANDRIA, De speciamibus legibus IV, 147.
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ea este izvorâtă din Evanghelie, căci ,,nu adună vestejite bogăţii şi nicio scurtă
şi apăsătoare viaţă şi nici ceea ce este propriu trupului şi stricăciunii, ci ceea
ce este intim şi strâns legat de sufletul înzestrat de natură inteligent, şi toate
câte sunt la fel ca umbra proprie a corpului, dependentă de el. Fundamentul
tuturor acestor lucruri este evlavia şi nu doar cea pe care şi numele o uzurpă,
plină de greşeli, ci aceea care întru adevăr poartă acest nume [...]. Este sigur! Nu
putem să spunem că nu stăpâneşte desăvârşit toate darurile ce sunt ale sufletului,
dar şi ale trupului, şi bunătăţile exterioare ce se vor înmulţi prin iubire – atât de
apropiată Dumnezeului şi Împăratului Stăpânitor, – şi care, prin evlavie – esenţa
ştiinţei şi înţelepciunii –, va avea răsplată preafericita prietenie cu El”58.
În conceptul de eusebeia se pot distinge două părţi care, în realitate, sunt
inseparabile: prima este cunoştinţa de Dumnezeu, naturală şi revelată, unde
credinţa este ,,rationabile obsequium”, și care se constituie drept început al
eusebeiei. A doua este transpunerea în practică a primei părţi. Este, de fapt,
exerciţiul dobândirii virtuţilor prin care se creează legătura noastră cu
Dumnezeu59. Raportându-ne la concepţia imperială, pentru Episcopul
Cezareei, eusebeia reprezintă virtutea specifică demnităţii imperiale prin care
împăratul devine ,,prietenul lui Dumnezeu” şi un iluminat în sensul creştinmistic, căci ,,ea are deschiderea faţă de Cel pe Care totul Îl mărturiseşte ca
Adevăratul, Unicul şi Singurul Dumnezeu şi, de asemenea, legătura de viaţă
cu El. Din această legătură vitală se naşte prietenia cu El [...]. Ce se poate
gândi mai mult despre această fericită şi prea bogată prietenie cu Dumnezeu?
Nu este El Chivernisitorul şi Dăruitorul vieţii, al luminii, al adevărului şi al
tuturor darurilor pentru toţi? Nu ascunde El, în Sine, cauza fiinţării şi a vieţii
fiecărui lucru? Deci, cine a fost onorat cu prietenia Sa, ce lucru mai doreşte?
Ce-i lipseşte celui care se ţine legat de Izvorul oricărui bine? Ce pagubă va
putea suferi cine L-a dobândit pe acel Tată şi Apărător; marele Împărat,
Stăpânitor şi Susţinător al Universului?”60. După modul în care este prezentată
de Eusebiu, ,,prietenia cu Dumnezeu” se adresează atât împăratului, cât şi
celorlalţi creştini. ,,Această fericită şi mântuitoare prietenie a oamenilor cu
Dumnezeu este anunţată tuturor de Cuvântul şi trimisă nouă de sus, ca
58

EUSEBIU DE CEZAREEA, Praeparatio Evangelica I, 1, 2-4, PG 21, col. 24 B-D, 25 A-D.
Cf. R. FARINA, L’Impero e l’imperatore cristiano..., p. 111.
60
EUSEBIU DE CEZAREEA, Praeparatio Evangelica I, 1, 3-6, PG 21, col. 25 B-D, 28 A-B.
59
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strălucire a nesfârşitei lumini a lui Dumnezeu, desăvârşitul Bine”. Dumnezeu
l-a rânduit pe împărat exemplu pentru toţi61, învăţătorul virtuţii62, el fiind
ευσεβέστατος βασιλεύς63. Având această virtute, Împăratul luminează tot
pământul prin eusebeia sa64, fiindcă nu este doar cea prin care împlineşte tot
ceea ce Dumnezeu rânduieşte: rugăciunea şi adorarea lui Dumnezeu, ascultarea
de învăţătura Sfintei Scripturi, donaţiile şi construcţiile de Biserici etc., ci este
şi cea mai eficientă armă prin care învinge pe duşmanii săi văzuţi şi nevăzuţi65.
Plecând de la necesitatea dobândirii eusebeiei, ca virtute centrală, Episcopul
Cezareei elaborează concepţia sa despre împărat văzut ca soarele sau lumina.
Eusebiu, următor Sfintei Scripturi, arată că Hristos este ,,Lumina lumii şi
luminarea neamurilor”66, iar lumina în persoana Mântuitorului semnifică
dumnezeirea Sa, căci ,,Cuvântul Întrupat este lumina intelectuală (Logosul
divin) care străluceşte printr-un trup muritor şi coruptibil”67. Pentru oameni,
lumina vine de la Hristos, Cel ce împodobeşte sufletele cu învăţăturile Sale68,
încât ei au lepădat înşelătoriile demonice şi idolatria părinţilor lor şi s-au descătuşat de întunericul necredinţei. După cum soarele luminează lucrurile cele
mai întunecate şi fiecare parte a pământului, la fel şi Cuvântul vine întru
întâmpinarea celui întunecat de rău, luminând ungherile sufletului, dar şi pe
ale lumii, în general. ,,Acest (Iisus Hristos) ca un soare al sufletelor inteligente
şi dotate cu raţiune – nu doar într-o parte a pământului şi nici într-un ungher
al unei regiuni sau al unei ţări, ci în toată lumea locuită, în care era împânzită
eroarea superstiţioasă, ca o foarte deasă şi înfricoşătoare ceaţă şi ca o noapte
întunecată – va străluci şi va răscumpăra din greşeală şi superstiţie întreg
61

Dumnezeu a făcut din Constantin ,,pildă de cucernicie adevărată pentru omenirea
întreagă. Iar el – împăratul –strălucește ca soarele, răspândindu-şi razele de lumină prin lumina
cezarilor (fiilor săi) până în cele mai depărtate locuri cunoscute lumii” (EUSEBIU DE CEZAREEA,
„Tricennalia” III, 3, p. 194).
62
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 5, p. 65.
63
EUSEBIU DE CEZAREEA, Epistola ad Caesarienses 4, PG 20, col. 1540 B. Vezi şi „Istoria
Bisericească” IX, 9, 1, p. 350, unde foloseşte expresia ευσεβη βασιλεύς.
64
,,Şi ajungând la marginile cele de pe urmă ale întregii lumi […] a strălucit, luminându-le
cu razele credinţei şi a supus totul în cale. […] Încercat în toate virtuţile, el se putea de asemeni
lăuda cu nenumăratele roade ale evlaviei” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 8, 4-9,1,
pp. 66-67).
65
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 5, p. 65.
66
EUSEBIU DE CEZAREEA, Demonstrationis Evangelicae VII, 2, 43, PG 22, col. 540 C.
67
EUSEBIU DE CEZAREEA, Quaestiones evangelicae in Lucam XIII, 20, PG 24, col. 568 C.
68
EUSEBIU DE CEZAREEA, Quaestiones evangelicae ad Stephanum XV, 4 PG 22, col. 932 B.
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neamul omenesc. Greci şi barbari, şi noi toţi, vom fi luminaţi cu razele luminii
Sale, pretutindeni în ziua strălucitoare şi luminoasă a adevăratei evlavii”69.
După cum lumina soarelui este universală aşa şi lumina învăţăturii lui Hristos
este adresată tuturor fiilor pământului până la sfârşitul veacurilor. Deci, există
o singură lumină şi aceasta este Logosul, ,,Soarele dreptăţii şi Lumină mai
presus de toată lumina”70, iar împăratul este o oglindă care, (i)luminată de El,
Îl reflectă pe Tatăl şi împreună (Cuvântul şi împăratul) reproduc imaginea Lui.
Trebuie afirmat şi faptul că la Eusebiu există o preocupare cu vădite
nuanţe apologetice, iar în ideologia sa imperială există o diferenţă ontologică
între Hristos şi împărat care, din punct de vedere teologic, este absolut
necesară. El subliniază clar inferioritatea împăratului faţă de Logosul Întrupat
şi nu-l identifică pe Constantin cu lumina, ci se limitează doar să-l asemene
cu ea, tocmai pentru a nu se face o legătură între concepţia sa şi cea păgână a
lui Sol invictus, atât de impregnată în mentalitatea oamenilor acelor vremuri.
Superioritatea Cuvântului – ,,Lumina lumii” –, faţă de împăratul pământesc,
văzut ca oglindă, duce mereu la analogia dintre Logos şi împărat. Totuşi, prin
această netă deosebire, Eusebiu a evitat, pe de o parte, riscul unei suprapuneri
dintre creat şi necreat, iar pe de altă parte a şi subliniat învăţătura
fundamentală a Bisericii71.
6. Constantin, ,,filosoful desăvârşit”
Practicarea virtuţilor, dar mai ales a eusebeei, este pentru Eusebiu
adevărata filosofie, căci, prin adevărata filozofie, trebuie să înţelegem
cunoştinţa de Dumnezeu. În Viaţa lui Moise, de care am amintit, Filon
încarnează în patriarhul biblic caracteristicile ,,omului desăvârşit” comune
atât în cultura ebraică, cât şi în cea elenistică. El îl prezintă pe Moise fie ca
,,therapeutes”, în sensul ebraic de slujitor al lui Dumnezeu, fie ca ,,philosophos”,
în sensul platonico-stoic. Moise este, în primul rând, regele-filosof, înţelept,
din concepţia platonică, căreia se alătură învăţătura Vechiului Testament
pentru care Patriarhul este modelul demn de urmat, cel care îl povăţuieşte pe
69

EUSEBIU DE CEZAREEA, Praeparatio Evangelica II, 5, 2, PG 21, col. 136 A.
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” VI, 19, p. 201.
71
Cf. R. FARINA, L’Impero e l’imperatore cristiano..., pp. 199-200.
70
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poporul ales la cunoştinţa de Dumnezeu, prin studiul Legii, prin povăţuirea
intelectuală (nous katharotatos) şi prin concepţia omului ceresc al dublei creaţii72.
Pe această linie, împăratul este văzut de Eusebiu al Cezareei ca fiind
,,filosoful desăvârşit”. Acest titlu, cu rezonanţele sale privitoare la vechea şi
noua filosofie-credinţă, este aplicat lui Constantin mai mult decât oricărui
împărat, deoarece prin el se dorea împăcarea dintre vechea filosofie şi cea nouă
adică dintre elenism şi creştinism, aşa după cum mai înainte încercase să o
facă Filon, punând împreună iudaismul cu elenismul. R. Farina73 zice că, dacă
ar fi să vedem motivul pentru care Eusebiu i-a dat acest titlu lui Constantin,
acesta ar fi legat de abilitatea cu care Împăratul a ştiut, precum la virtuţile
cardinale din filosofia antică, să unească virtuţile creştine sau, am spune noi,
modul în care Eusebiu a interpretat virtuţile cardinale din concepţia platonică
– ce au ca izvor acea dispoziţie ,,naturală” – în manieră creştină, spiritualizându-le şi integrându-le în ,,noua filosofie”.
Astfel, ,,înţelepciunea este prima dintre bunurile dumnezeieşti [...]. După
înţelepciune urmează cumpătarea, condiţie armonioasă şi echilibrată a
sufletului. Apoi, după acestea, urmează a treia: dreptatea şi, în sfârşit, a patra:
curajul. Toate aceste bunuri au fost sădite, printr-o naturală condiţie înaintea
altora, şi deci, şi legislatorul trebuie să le dispună urmând această ordine”74.
Deşi le redă în această ordine, Eusebiu arată că, în contextul virtuţilor
pe care trebuie să le aibă împăratul, prima dintre acestea este dreptatea75. Ea
este virtutea prin care împăratul se face părtaş atât pe sine, cât şi pe supuşii
săi, dreptăţii dumnezeieşti, reproducând-o în suflet ca printr-o privire în
oglindă. Împăratul, ,,încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu”76, actualizează
dreptatea nu doar în sine însuşi, ci şi prin legislaţie, întrucât el este primul
chemat să o respecte şi să o împlinească. Prin înţelepciune împăratul se
distinge de tiran şi, de aceea, aceasta este o virtute imperială. Urmându-i lui
Platon, Eusebiu arată că, înţelepciunea se manifestă printr-o armonie
interioară a împăratului, dată de stăpânirea raţiunii, apoi în cunoaşterea

72

Cf. M. AMERISE, ,,Costantino il «Nuovo Mosè»”, p. 677.
R. FARINA, L’impero e l’imperatore romano..., p. 189.
74
EUSEBIU DE CEZAREEA, Praeparatio Evangelica XII, 16, 4-7, col. 977 C-D.
75
EUSEBIU DE CEZAREEA, Eclogae propheticae III, 4, PG 22, col. 1128 B
76
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească” X, 9, 4, p. 351.
73
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lucrurilor dumnezeieşti, având drept roade frica de Domnul77 şi râvna pentru
dreapta credinţă, pe care o apără de păgânism şi de idolatrie78. Cunoaşterea
lui Dumnezeu şi cunoaşterea de sine sunt, potrivit spiritului timpului, cele
două sfere de activitate ale filosofului.
Concepţia eusebiană, privind împăratul ca filosof desăvârşit, se
fundamentează şi ea pe persoana Logosului Întrupat. Hristos este ,,primul
între filosofi” şi recunoscut de către toţi astfel79, fiindcă El este modelul unei
vieţi desăvârşite, ,,după filosofia cea dată de El” 80, adică adevărata filosofie.
Cum filosofia, în concepţia antică, este indisolubil legată de înţelepciune –
mai ales privitor la atributele lui Hristos, propovăduite de Ortodoxie –,
Mântuitorul este mărturisit de Eusebiu ca fiind ,,Înţelepciunea lui Dumnezeu”,
,,Adolescentul înţelept”, deasupra Căruia se găseşte ,,Duhul înţelepciunii”81.
Din virtutea înţelepciunii izvorăşte atributul împărătesc al slujirii. În acest
sens, împăratul este văzut ca un păstor bun al sufletelor pe care el le conduce
la cunoştinţa şi la eusebeia lui Dumnezeu. Episcopul face o asociere între
Împărat, ca păstorul cel bun, şi împărat, ca icoană tradiţională a conducătorului
Statului82. Imaginea împăratului de păstor bun este asociată, în mod
tradiţional, cu cea numită de Kampers, ,,saeculum novum”83. Dar, la Eusebiu
77

EUSEBIU DE CEZAREEA, Commentaria in Psalmos LXXXVI, 18, PG 23, col. 896 C.
,,Plin de dumnezeiescul duh al înţelepciunii, împăratul a hotărât să cureţe cetatea ce-i
purta numele de toate formele de idolatrie, astfel încât prin templele ei să nu mai rămână nici
urmă de statui ale aşa-zişilor zei care să poată fi venerate” (Viaţa lui Constantin III, 48, 2, p.144).
79
EUSEBIU DE CEZAREEA, Demonstrationis Evangelicae III, 6, 8, PG 22, col. 225 C-D.
80
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” XVI, 9, p. 244.
81
EUSEBIU DE CEZAREEA, Demonstrationis Evangelicae III, 2, 39, PG 22, col 169 B-C.
82
,,Există o altă profeţie la evrei – scrie Eusebiu –, prin care capii poporului astfel sunt
mustraţi:«Vai de păstorii lui Istrael, care s-au păstorit pe ei înşişi. Păstorii nu trebuiau ei oare să
păstorească turma?» (Iezechiel 34, 2-4). Aici trebuie să se împlinească cuvântul salutar al Evangheliei: «Eu sunt Păstorul Cel Bun. Păstorul Cel Bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale» (Ioan 10, 11).
Ascultă acum, câte zice, cu privire la aceasta Platon în prima carte din Republica: «Acum, o
Trasimacus82 ,tu ai enunţat bine, într-un prim moment, cum ar trebui să fie adevăratul medic.
Însă, nu ai fi crezut oportun să urmezi imediat o definiţie exactă referitoare la adevăratul concept
de păstor. În mod contrar, crezi că el ar fi trebuit să conducă la păşune oile, fără a ţine cont ca
păstor de acea soluţie, ce ar trebui să fie cea mai bună posibilă pentru turma sa [...]. De la tine se
cere să fii numai regulă pentru păstori! Acestea fiind admise, eu credeam până acum ca necesară
orice formă de guvern – unică pentru conducători şi în general pentru cei ce ea le tutelează – în
măsura în care, ar fi dus la o stare mai bună. Şi acestea le zic despre formele politice şi le doresc
şi în activităţile particulare. În rest crezi că guvernanţii, cei ce cu adevărat sunt guvernanţi, îşi
desfăşoară lucrarea lor prin spontană voinţă? (Platon, De republica 345, b-e)»” (EUSEBIU DE
CEZAREEA, Preparatio Evangelica XII, 44, 1-2, PG 21, col. 1020 A-B).
83
Despre această concepţie vezi F. KAMPERS, Rex et sacerdos, Historisches Jahrbuch 45,
München 1925, pp. 506-508.
78
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nu găsim o trimitere explicită la această teză, ci doar o trimitere, în mod cert
intenţionată, la Hristos Păstorul cel Bun al turmei celei cuvântătoare – Biserica
–, pe care El o apăra de duşmani84.
Potrivit acestui atribut, de înţelept şi bun păstor, după modelul Mântuitorului, împăratul are şi calitatea de învăţător, căci el a fost rânduit de Dumnezeu învăţător al cunoştinţei Tatălui, Cel ce este Dumnezeu şi Împărat, apoi
este învăţătorul vieţii evlavioase şi al rugăciunii85. Hristos este ,,desăvârşitul
şi cerescul Învăţător al desăvârşitelor şi cereştilor dogme şi al moralei”86,
,,Învăţătorul întregului neam omenesc” şi ,,Învăţătorul cucerniciei”87. Acest
atribut al Mântuitorului devine, aşa cum îl numeşte Sirinelli, ,,le foncţionnaire
préposé de la pedagogié”88, cu trimitere şi la calitatea împăratului de învăţător,
după modelul Logosului-Hristos89. În această lumină, înţelepciunea devine
un sinonim al creştinismului, sau adevărata filosofie, filosofia dumnezeiască
şi evlavioasă90, şi care, prin intermediul universalităţii, vitalităţii, puterii de
expresie şi veşniciei sale, se identifică, în acelaşi timp, cu adevărata viaţă, și cu
viaţa în Hristos91, pe care o trăieşte Constantin, căci, ,,atingând măsura
înţelepciunii, a bunătăţii, a dreptăţii, a vitejiei, a cucerniciei şi a iubirii de
Dumnezeu, ajuns la cunoaşterea de sine însuşi, se poate cu adevărat spune că
numai el, împăratul acesta al nostru, a ajuns să fie şi un filosof ”92. Referitor
la celelalte virtuţi cardinale, ne limităm doar la a afirma că, podoaba, cu care
,,împăratul şi-a înveşmântat sufletul”93, a fost cumpătarea, de a cărei creştere
84
EUSEBIU DE CEZAREEA, Eclogae propheticae III, 41, PG 22, col. 1172 C-D şi De fide
adversus Sabellium I, PG 24, col. 1052 A.
85
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” IV, 18-22, pp. 166-168; „Tricennalia”
IX, 8-10, p. 212.
86
EUSEBIU DE CEZAREEA, Demonstrationis Evangelicae VIII, prolog 11, PG 22, col. 572 C.
87
EUSEBIU DE CEZAREEA, Eclogae propheticae II, 5 PG 22, col. 1099 C.
88
J. SIRINELLI, Les vues historiques d’Eusebe de Césarée durant la période prénicénne,
Publications de la section de Langues et Littératures de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
de l’Unive rsité de Dakar 10, Dakar 1961, p 494.
89
Cf. R. FARINA, L’Impero e l’imperatore cristiano..., p. 193.
90
EUSEBIU DE CEZAREEA, Commentaria in Psalmos LXIV, 2-3 PG 23, col. 628 B;
„Tricennalia” XVII, 13, pp. 248-249.
91
Cf. J. DANIELOU, ,,Les Anges et leur mission d’après lis Pères de l’Eglise”, în: Recherches
de science religieuse 52 (1964), p. 163; A. M. MALINGREY, Philosophie. Etude d’une groupe de mots
dans la litérature greque de Présocratiques au IV e siècle, Paris 1961, pp. 200-205; R. FARINA,
L’Impero e l’imperatore cristiano..., pp. 219-221.
92
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” V, 4, p. 198.
93
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 19, 2, p. 73.
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se va îngriji nu numai la nivelul persoanei sale, ci şi în rândul supuşilor, iar
prin curaj, împăratul se face părtaş al puterii dumnezeieşti, căci ,,el îşi adună
vitejia din puterea (trimisă lui) de sus” 94.
Prin aceste virtuţi, se face trecerea de la ordinea naturală la cea supranaturală, de la virtuţile cardinale la cele creştine, trecere ce este exprimată în
creştinism ca ,,adevărata filosofie”.
7. Constantin, un misionar al dreptei credinţe
Pentru Eusebiu, credinţa, unită cu cunoaşterea de Dumnezeu, formează
începutul eusebeiei95. Prin credinţă, împăratul Îl recunoaşte pe Dumnezeu ca
Tată şi Stăpânitor al sufletelor, de aceea, primul lucru, la care trebuie să ţină şi
de care se ocupă împăratul, este credinţa, dar nu cea în falşii zei, ci credinţa în
Hristos, pe care împăratul se străduia ,,să o facă înţeleasă (lumii), prin faptă şi
prin cuvânt”96. De fapt, Eusebiu îi judecă pe împăraţi ca fiind buni sau răi,
adevăraţi sau falşi, potrivit cu ataşamentul lor faţă de dreapta credinţă, de aceea
și modul în care Eusebiu creionează portretul lui Constantin este centrat pe
credinţa în Hristos şi raportarea la aceasta. Din acest punct de vedere, Constantin s-a predat, cu toată inima sa, dar nu numai el, ci ,,dăruindu-şi întreaga sa
familie, soţia şi pe toţi cei ai casei, Dumnezeului Celui Unul, Împăratul tuturor,
şi făcând ca mulţimea celor aflaţi înlăuntrul zidurilor palatului să nu fie socotită
cu nimic mai prejos de o Biserică a lui Dumnezeu”97. Creştinismul mărturisit
de el este arma ce l-a protejat de duşmanii, ,,strălucind de atâtea virtuţi pe care
credinţa i le-a dăruit”98. Creștinismul este cel care l-a făcut, cu adevărat, în
măsură să guverneze, căci Hristos i-a dat stăpânirea peste cel mai mare imperiu,
iar credinţa l-a făcut cel mai iubit şi mai mare dintre împăraţi99. În el,
Dumnezeu a dorit să arate diferenţa care există între un fals şi un ,,adevărat
Împărat”, între un împărat ne-creştin şi un împărat creştin100.
94

EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” V, 1, p. 197.
EUSEBIU DE CEZAREEA, De fide adversus Sabellium II, PG 24, col. 1059 C.
96
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 1, 2, p. 124.
97
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 17, 3, p. 72.
98
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească” X, 8, 6, p.391.
99
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 6, p. 66-67.
100
,,Dumnezeu Cel mai presus de toate, Care în persoana lui Constantin – singurul împărat
de până atunci ce se arătase pe faţă creştin – ne-a pus sub priviri o pildă atât de frumoasă, ne-a
95

207

STUDII

Împăratul trebuie să fie un mărturisitor al dreptei credinţe, iar Constantin
înfăptuieşte aceasta prin gesturi şi prin fapte, neruşinându-se să se însemneze
cu semnul crucii în public – punând crucea pe uniformele soldaţilor şi pe
arme, pe palatul imperial101 – şi prăznuiască sărbătorile creştine nu numai la
modul ascuns, în interiorul sufletului sau prin ungherile palatului, ci, prin
manifestarea sa în mijlocul cetăţii – împodobită şi pregătită de sărbătoare102 –
şi, odată cu el, a întregului popor. Mărturisirea publică a credinţei în Dumnezeu
este întărită de proclamarea în mod oficial, prin înscrisuri a ajutorului primit
de la El şi mărturisirea înaintea tuturor a Dumnezeirii lui Hristos103, Cel care
l-a chemat, în mod miraculos, pe împărat la dreapta credinţă.
În timp ce împăraţii predecesori Sfântului Constantin s-au limitat să
recomande supuşilor lor ce fel de divinitate protectoare – din panteonul atât
de generos al zeilor – să cinstească, încreştinarea lui Constantin este relatată
ca fiind conferirea misiunii divine de mântuire a întregului neam omenesc104.
Plecând de la realitatea că, în timpul urcării pe tron a lui Constantin, creştinii
reprezentau o minoritate în toate părţile lumii – chiar dacă ritmul convertirii
era unul accelerat105 şi, logic, nu se poate explica transformarea atât de rapidă
a Imperiului fără de impuneri şi persecuţii –, nu este de mirare că Eusebiu

înlesnit, totodată, să ne dăm seama câtă deosebire există între închinătorii Săi şi ai Hristosului
Său, pe de o parte, şi, pe de altă parte, potrivnicii acestei credinţe, care s-au constituit prigonitori
ai Bisericii Sale, şi, prin aceasta, şi L-au înstrăinat şi L-au făcut lor vrăjmaş” (EUSEBIU DE
CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” IV, 74-75, p. 188).
101
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 6, p. 96 şi III, 2, 2- 3, 1-2, p. 126.
102
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” IV, 22, 1-2, p. 167-168.
103
,,După ce, prin puterea Mântuitorului Dumnezeu, i-au fost supuse toate; după ce,
înaintea lumii întregi , a recunoscut el cui anume îi datora asemenea împlinire, după ce L-a
mărturisit pe Acela – iar nu pe sine –, ca fiind adevăratul Pricinuitor al izbânzii sale, toate acestea
le-a adeverit împăratul în nişte hotărâri alcătuite în slovă latinească şi grecească, publicate şi trimise
de el în fiecare provincie” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 23, 1, p. 103).
104
A. MARCONE, Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino, Laterza, Roma-Bari, 2002.
Analizând izvoarele creştine şi păgâne, autorul situează convertirea la creştinism a împăratului
imediat după lupta de la Podul Vulturului (28 octombrie 312) credinţa sa consolidându-se în
anii următori. Însăşi politica sa faţă de păgâni nu a fost o adeziune la credinţa lor ci, mai degrabă,
o politică prudentă prin neutralizarea, puţin câte puţin, a păgânismului şi o susţinere tot mai
mare creştinilor, ce va duce la o fractură între împărat şi clasa aristrocratică şi senatorială a Romei
(326 d. Hs.), când va vizita ultima dată Roma. Însă, arată autorul, ,,un Constantin «machiavelic»
nu a existat niciodată” (p. 96).
105
Hertling demonstrează că, spre jumătatea sec. al III-lea, numărul creştinilor ar fi fost de
cca. 3 milioane, ajungând ca al începutul marii persecuţii să se dubleze. Deci, la începutul
secolului al IV-lea, la urcarea lui Constantin pe tron abia a zecea parte din locuitorii Imperiului
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vedea, în această convertire, lucrarea lui Dumnezeu manifestată prin acest
împărat: adică de a pune la picioarele lui Hristos nu doar o cetate sau o
provincie, ci un întreg imperiu106, întrucât cei cărora el se adresează este
poporul Romei, dar şi armata; toţi supuşii, chiar şi nelegiuiţii; tot imperiul
şi, în ultimă istanţă, lumea întreagă, căci, ,,împodobindu-se împăratul cel
iubit de Dumnezeu cu mărturisirea aducătoarei de biruinţă cruci, cunoscut
L-a făcut el făţiş romanilor pe Fiul lui Dumnezeu. După amarnicul jug pătimit
de ei de pe urma tiranului, toţi locuitorii oraşului – Senatul, deopotrivă, şi
laolaltă cu mulţimea poporului de rând – păreau că încep să-şi recapete suflarea,
ca la atingerea razelor unui soare ieşit din neguri, trezindu-se întineriţi la o
viaţă nouă. Iar popoarele toate câte vieţuiau până spre ţărmurile oceanului de
la Apus – şi ele scăpate de necazuri, pe care mai înainte le înduraseră la nesfârşit
– nu se mai săturau să-l proslăvească pe bunul lor purtător de biruinţă, pe
cucernicul, pe binefăcătorul tuturor, în serbări pline de strălucire şi de veselie.
Lumea toată recunoştea cu un glas că, prin harul lui Dumnezeu, Constantin
era omul menit să reverse lumina binelui asupra tuturor”107. Pentru Eusebiu,
împăratul este autoritatea cea mai în măsură să împlinească această misiune, deoarece el devine ,,interpretul” voii lui Dumnezeu108. Conţinutul propovăduirii
este atât dogmatic, cât şi moral, şi este îndreptat, mai întâi, în combaterea politeismului, demascând astfel falsitatea şi oportunismul vechilor credinţe, în comparaţie
cu învăţătura creştină109. Apoi, este de trebuinţă, pentru mântuirea sufletului,
şi o viaţă evlavioasă pe care împăratul o propovăduieşte în fapte.
îmbrăţişaseră creştinismul. Scaunele episcopale din acea vreme pot fi calculate la aproximativ
1500, răspândite în toată lumea cunoscută, dintre care 800-900 în partea orientală şi 600-700
în partea occidentală a Imperiului. În mod cert, între diferitele scaune episcopale existau diferenţe
considerabile privitor la numărul credincioşilor. Unele, cum ar fi: Roma, Alexandria, Cartagina,
Antiohia, Edessa, aveau multe mii, sau poate chiar zeci de mii de creştini, altele, însă, puţine
sute. Cf. L. HERTLING, ,,Die Zahl der Christen zu Beginn des vierten Jahrhunderts”, în: Zeitschrift
für Katholische Teologie 58 (1934), pp. 243-253.
106
Vezi, în acest sens, lucrarea ilustrului istoric P. VEYNE, Quando l’Europa è diventata
cristiana. Costantino, la conversione, l’Impero, Garzanti, Milano, 2008, care conţine şi o bogată
bibliografie actualizată şi în care autorul descrie, în maniera cea mai detaliată, dinamica şi
conţinutul convertirii şi odată cu aceasta, transformarea unei lumi întregi, care-şi are actul de
naştere creştină tocmai în acest moment providenţial.
107
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 41, 1-2, p. 82. Vezi şi I, 8, pp. 66-67.
108
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” X, 4, p. 215.
109
,,Mintea omului încetase de a mai fi cufundată în beznă: luminată de neamăgitoarele
raze ale cuvioşiei, ea singură ajunsese să critice ignoranţa strămoşilor şi să le compătimească orbirea,
socotindu-se fericită că a scăpat de o atât de mare amăgire” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia”
VIII, 8, p. 210). Vezi R. FARINA, L’Impero e l’imperatore cristiano..., p. 193.
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Împăratul se face apărătorul credinţei în fața păgânilor persecutori, chiar
şi cu armele110, apoi fașă de învățăturile ereticilor, iar Bisericii, păstrătoarea
credinţei, îi dăruieşte, cu generozitate, din bogăţiile sale pentru a avea tot ceea
ce este necesar în misiunea sa, ,,numai să-L propovăduim pe Hristos”111. Nu
trebuie să uităm faptul că acelaşi împărat Constantin i-a promovat pe creştini
în cele mai înalte posturi ale slujirii imperiale, lucru nepermis până la el, s-a
înconjurat de ei şi tot dintre ei v-a alege pe magistraţii şi funcţionarii Imperiului,
dar nepersecutând pe cei rămaşi păgâni, ci, dimpotrivă, el îi îndemna să vină
la credinţa în Hristos112.
Toate aceste măsuri sunt luate cu scopul de a da Imperiului o legislaţie
creştină, prin conlucrarea cu Biserica, căci noua legislaţie trebuie să reflecte
voia dumnezeiască113 şi, de aceea, ,,împăratul biruitor a proclamat pretutindeni
legiuiri pline de omenie şi care cuprindeau dovezi ale evlaviei lui mărinimoase
şi adevărate”114. Un exemplu elocvent este legea privitoare la ziua odihnei şi
sfinţirea duminicii115, lege care îi obliga pe toţi cetăţenii imperiului să o ţină.
8. Constantin cel milostiv şi plin de grijă
Tot binele pe care Împăratul este chemat să-l împlinească vine din
dragoste, a cărei manifestare ţine atât de raportul cu Dumnezeu, cât şi cu
supuşii. Pentru a descrie virtuţile împăratului, în raport cu Dumnezeu, Eusebiu
foloseşte termenul ευσέβια (evlavia)116, în timp ce, referindu-se la calităţile
împăratului în raportul cu cetăţenii, va folosi termenul φιλανθρωπία, virtute
după modelul iubirii divine. Episcopul Cezareei face din filantropie nu doar
o virtute imperială, pentru toate aspectele din viaţa împăratului în raport cu
semenii săi, şi nu doar în ceea ce priveşte legislaţia117, ci şi în strângerea taxelor,
în grija pentru buna administrare a provinciilor118 şi în raportul împăratului
110

EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 3, 1-2, p. 94 şi 13, 2, p. 99.
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 58, 4, p.151.
112
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 52, pp. 86-87 şi II, 44, p. 110.
113
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 20, 1-2, pp.101-102.
114
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească” X, 9, 8, p. 390.
115
,,El a socotit că se cuvine ca o anumită zi să fie închinată rugăciunii – ziua ce apare drept
cuvânt de căpetenie în săptămână, ca fiind cea dintâi, domnească şi mântuitoare, ziua luminii şi
a vieţii, a nemuririi şi a tot binele” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” IX, 10, p. 212).
116
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” IV, 52, 1-2, pp. 159-160.
117
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească” VIII, 16, 1.
118
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 43-44, p. 110.
111
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cu ceilalţi locuitori ai Imperiului. Filantropia Împăratului – expresie a iubirii
creştine – îşi întinde aripile ei, binefăcătoare şi protectoare, până la cei din
afara imperiului ,,spre a veni în sprijinul celor ce aveau nevoie de ajutor”119.
Grija misionară a împăratului trece deci, de vremelnicele graniţe ale Imperiului
şi se extinde şi asupra creştinilor care se găsesc în afara lui (orbis Romanus).
Datorită caracterului său pacificator, Constantin manifestă filantropia până
şi asupra duşmanilor, neamintindu-şi de răutatea lor120, dar, totuşi, unită cu o
justă severitate, spre a nu fi greșit înţeleasă de unii, în detrimentul Statului121.
O deschidere universală a filantropiei reflectă o lumină particulară prin
asumarea, din partea Sfântului Constantin, a lucrării de limitare, pe cât posibil,
a samavolniciilor la care erau supuse populaţiile locale de către funcţionari
curiali şi nu numai. Astfel, vorbind despre asupriri, Eusebiu îl pune pe tiranul
împărat Maxenţiu, uzurpatorul – cel ce deţinea puterea doar din dorinţa de
a-i oprima pe supuşi122 –, într-o balanţă a judecăţii cu luminosul chip al Împăratului Constantin, plin de dragoste şi grijă pentru supuşii săi. Aşa este
creionat portretul tiranului, prin comparaţie cu bunul Împărat. Terenul pe
care ,,creşte” şi deopotrivă, se manifestă virtutea dragostei este bunătatea, prin
care împăratul participă la dumnezeire, mărinimia sau generozitatea, prin care
nimeni, din cei care ajung la împărat, nu pleacă trist şi nemiluit. ,,Precum
întregii populaţii din provincii, până şi păgânilor, din afara Bisericii, le-a fost
dărnicia împăratului prilej a se bucura din partea lui de atâtea daruri, cât nici
să le poţi număra!”123. Dar, mai presus de toate, împăratul trebuie să-şi
manifeste compasiunea sa față de cei aflaţi în nevoi şi suferinţe124.
119

EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 25,1-2, p.74-75.
,,Virtuţile lui sufleteşti (care) atinseseră culmile desăvârşirii aflată la îndemâna omului,
făcându-l să se distingă în toate privinţele, dar cu precădere în facerea de bine unde, de altminteri,
lumea era înclinată mai curând să-l critice, şi acest lucru din cauza răutăţii celor răi, care-şi găseau
în îngăduinţa împăratului un paravan pentru ticăloşia lor” (EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui
Constantin” IV, 54, 1, p. 180).
121
Eusebiu alege cazul lui Liciniu ca fiind o greșită înţelegere a milostivirii lui Constantin.
Vezi EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 11, 1-2, pp. 97-98 şi „Istoria Bisericească”
X, 9, 2-4, p. 390.
122
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria Bisericească” VIII, 14, 6 şi 10, pp. 333-334.
123
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” II, 22, p. 102.
124
,,Nevoiaşilor, Constantin le-a împărţit felurite ajutoare în bani, arătându-se omenos şi
mărinimos chiar şi faţă de oamenii din afară, care veneau la el. De amărâţii uitaţi de lume, care
cerşeau prin pieţe, nu s-a îngrijit numai în aşa fel încât ei să nu ducă lipsă de bani şi de mâncare,
ci şi ca să aibă haine cu care să se poată îmbrăca. Însă pe aceia care cândva o duseseră bine, dar
120
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În misiunea sa de conducător al Statului, împăratul trebuie să fie răbdător
şi iertător cu cei care formează curtea sa şi care îl pun la grea încercare, căci,
de multe ori, sunt înclinaţi spre discordie şi uneltiri chiar împotriva sa, şi pe
care el trebuie să-i trateze cu multă dragoste şi răbdare, aşa după cum un medic
poartă de grijă de bolnavii săi125. Faţă de toţi aceştia, bunătatea trebuie să facă
parte integrantă din viaţa de fiecare zi a împăratului în raport cu supuşii,
fiindcă aceasta este virtutea ce-l deosebeşte cel mai mult de tiran126. Prin
această strânsă legătură dintre împărat şi supuşii săi, din virtutea filantropiei
se naşte πρόνοια, grija providenţială, cum o numeşte Farina127, susţinută de
nădejde. Falsul împărat, tiranul, îşi pune nădejdea sa în demoni, în ajutorul
zeilor şi în magie; adevăratul împărat, Constantin, este ancorat la nădejdea
în ajutorul dumnezeiesc, adică este ,,din ce în ce mai încredinţat că Însuşi
Dumnezeu îl adusese la cunoaşterea dumnezeirii”128. De aceea împăratul, mai
înainte de bătălii, se pune sub protecţia Sa129, îndemnându-i pe soldaţi să-L
invoce pe Domnul ca pe ,,Dătătorul victoriei, Mântuitorul, Purtătorul de
grijă şi Ajutătorul”130, punându-şi nădejdea nu în sine însuşi sau în oşti, ci în
El, şi îi sfătuiește pe soldaţi să se încreadă mai mult în ajutorul dumnezeiesc
decât în arme şi în puterile lor.
Aşadar, nădejdea vine din credinţa în ajutorul lui Dumnezeu sau, mai
bine spus, din recunoaşterea lui Dumnezeu ca Stăpân şi Proniator al Universului,
ca Salvator şi Purtător de grijă al Imperiului, ca Dăruitor al tuturor bunătăţilor
şi al oricărei victorii asupra răului. Nădejdea împăratului în Dumnezeu este
dată de conştiinţa că el nu trebuie să aibă altă grijă decât cunoaşterea voii Sale
pe care întorsăturile vieţii îi ruinaseră, i-a sprijinit cu sporită mărinimie, împărţindu-le cu împărătească chibzuinţă, binefaceri într-adevăr minunate, pe unii înzestrându-i cu moşii, pe alţii învrednicindu-i de felurite onoruri. Şi faţă de bieţii orfani s-a purtat ca un părinte; de văduvele lipsite
de apărare se îngrijea îndeaproape, refăcându-le viaţa, ba de fetele rămase fără sprijin părintesc s-a
îngrijit într-atât încât le căsătorea cu bărbaţi avuţi pe care-i cunoştea, înzestrând miresele din
vreme cu ce se cuvenea să aducă ele mirilor în căsnicie. Fiindcă aşa cum, înălţându-se deasupra
pământului, revarsă soarele asupra tuturor îmbelşugatul tremur al luminii, tot astfel lumina lui
Constantin, cu razele omeniei lui, pe toţi cei ce se înfăţişau înaintea lui, când, la ceasul răsăritului
de soare se arăta, în afara palatului, parcă înălţându-se şi el în văzduh odată cu cerescul luminător!”
(EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 43, 1-3, pp. 82-83).
125
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 45, 1, pp. 83-84.
126
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 10, 4, p. 129.
127
R. FARINA, L’impero e l’imperatore cristiano, p. 222.
128
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” I, 32, 3, p. 78.
129
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” IX, 9, p. 212.
130
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” IV, 19, p.167.
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şi urmarea Lui, căci, așa cum, fiecare mădular al trupului împlineşte comenzile
pe care mintea le transmite corpului, la fel şi supuşii, mai ales soldaţii, trebuie
să-şi pună încrederea în Dumnezeu, aşa după cum și împăratul avea ,,sufletul
necontenit închinat Dumnezeului său, gândind ca în toate, să nu se plinească
decât voia Acestuia”131.
Însă, după cum împăratul, purtând pe creştetul său coroana – semn al
demnităţii sale imperiale ce-l deosebeşte de supuşii săi –, tot astfel, pe lângă
toate aceste virtuţi enumerate, Eusebiu nu uită să amintească şi de smerenie,
cununa duhovnicească de mare preţ a oricărui conducător, virtute ce se
manifestă, în primul rând, în conştiinţa că, stăpânirea şi viaţa împăratului, la
fel ca ale fiecărui muritor, sunt destinate şi unui sfârşit. Plecând de la această
realitate, el va dispreţui slava pământească – chiar dacă este nevoit să vieţuiască
în mijlocul ei şi către el sunt îndreptate laudele şi aclamaţiile supuşilor132 –,
lăsând ca Dumnezeu Însuşi să-l răsplătească, cu cununa cea neveștejită a
măririi, pe alesul Său, ,,fericitul de Dumnezeu iubitul Constantin, care a dat
dovadă că merita cu adevărat să fie împărat”133.
9. Concluzii
În opera sa, Eusebiu, Episcopul Cezareei, a prezentat Împărăţia cerească
ca model pentru împărăţia pământească, a cărei încarnare se împlineşte în
Imperiul creştin. Înainte de Eusebiu, creştinii nu au elaborat o teologie politică,
aşa cum o concepem noi astăzi şi, de aceea, sinteza elaborată de el – prin care
se face trecerea de la o viziune eshatologică a politicii şi integrarea ei într-o
teologie a istoriei – este una originală, chiar dacă, a fost văzută de unii
cercetători ca utopică.
În redarea modelului de suveran creştin ideal, Eusebiu sintetizează
concepţiile ce decurg din cultura clasică greco-romană, din tradiţia orientală
privitoare la suveran şi, nu în ultimul rând, din învăţătura scripturistică, iar
noul imperiu creştin este o realitate concretă şi prezentă şi, de aceea, Eusebiu
se situează pe o poziţie solidă atât în ceea ce priveşte raportul dintre imperiu
131
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Tricennalia” VIII, 9, p. 210; Viaţa lui Constantin II,13, 1,
pp. 98-99.
132
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 10, p. 129. Vezi K. M. SETTON, The
christian attitude towards the Emperor in the fourth century..., pp. 94-151.
133
EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 69, 1, p. 186.
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şi religiile păgâne, cât şi raportul dintre imperiu şi creştinism, din perioada
de până la primul împărat creştin.
Imperiul Roman şi împăratul, realităţi istorice trecătoare, vor deveni la
Eusebiu imagini – icoane ale Împărăţiei lui Dumnezeu care trebuie să se
împlinească. Astfel, odată cu convertirea sa la creştinism, Sfântul Constantin
capătă o dimensiune providenţială, căci, în decizii, el s-a sprijinit pe o
minoritate – creştinismul – şi, de aceea, oricât ai căuta să găseşti justificări,
nu se poate, onest fiind, să nu vezi mâna Providenţei în acţiunile sale, lucrare
ce se manifestă prin libertatea şi sprijinul pe care împăratul le acordă Bisericii.
Însăşi convertirea unui împărat roman la creştinism şi repudierea vechilor credinţe strămoşeşti, a datinilor şi obiceiurilor, a fost un lucru nu numai cu totul
spectacular şi nemaiauzit, dar şi care ar fi putut pune în pericol, prin
implicaţiile sale politice, religioase şi sociale, stabilitatea imperiului, pe care
împăratul tocmai se lupta să-l dobândească şi să-l reunifice.
Episcopul Cezareei vede în Constantin atât lucrarea dumnezeiască, cât
şi un corespondent al concepţiei sale despre Imperiu şi împărat şi nu este
preocupat doar de o exaltare simplistă a unui personaj, menită să-i distorsioneze
imaginea, ci mai ales, prin evidenţierea faptelor sale bune, el propune un
model universal pe care orice suveran ar trebui să-l urmeze, pentru a putea fi
numit împărat creştin.
Dar împăratului, în mod paradoxal, un om ca ceilalţi şi, totodată,
deosebit, i se cere împlinirea virtuţilor creştine, căci, prin harul ce i s-a dat de
Sus, acela al stăpânirii, este chemat să lumineze lumea şi să fie interpretul voii
lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, personalitatea lui Constantin este
cu adevărat măreaţă, căci el a răspuns chemării Mântuitorului Hristos, iar
prin capacitatea sa de înţelegere a lucrării dumnezeieşti în lume, Eusebiu
depăşeşte îngustele percepţii ale nimicniciei omului, tentat să pună totul sub
lupă şi să nu vadă lucrurile cu adevărat importante. De aceea, în lumina
perspectivei hristocentrice – implicit pentru concepţia eusebiană care vede
suveranul ca icoană-imitaţie –, Eusebiu nu poate fi considerat un teoretician
al absolutismului monarhic sau un episcop aservit puterii, ci teoreticianul
unui model de conducător creştin, căruia Constantin îi corespunde, şi de
aceea suntem îndemnaţi de autor ca, ,,luând noi aminte la acestea, cu bună
dreptate, am putea spune că domnia lui Constantin a însemnat începutul
unei vieţi noi şi a unui suflu nou, lumina zorilor mijind pe neaşteptate
deasupra bieţilor pământeni, în plină beznă, şi încă mai minunată ca oricând;
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încât nu ne rămâne decât să recunoaştem, în totul, numai lucrarea lui
Dumnezeu, a Celui care a răzbit numeroasa ceată a necredincioşilor, prin tăria
împăratului Său, celui de Dumnezeu iubitor”134.
Concepţia eusebiană, dictată de noile condiţii politice în care se afla Biserica
şi avându-l pe Sfântul Constantin drept model pentru conducătorii de după
el, este tot mai străină chiar şi în rândul cercetătorilor deoarece, astăzi, se vrea,
mai mult ca oricând, totala şi imediata separare între Biserică şi Stat şi, drept
urmare, completa desacralizare a puterii politice şi a reprezentanților ei.

Summary: Saint Constantine the Great as the very model for a Christian emperor,
according to Eusebius of Caesarea
Within the context of religious freedom granted by the emperor Constantine
the Great, and under the ancient world’s ideological influence that had unremittingly
attributed the supreme religious authority to the leader of the State, Eusebius of
Caesarea brought about the first political theology, considering that the nascent
Christian was God’s Kingdom of heaven on earth; he thereby advanced a monarchal
envisagement, rather rigid but not in the least absolutistic. Depicting the ideal model
of a Christian sovereign, Eusebius of Caesarea integrated ideas that were being
conveyed within the Greek and Roman classical culture, the oriental tradition about
the comprehension of a sovereign’s figure, and not in the last place, the scriptural
teaching; feeling confident that the new Christian empire was an actual and definite
reality, Eusebius took a firm position both as to the relation between empire and
pagan religion, and between empire and Christian doctrine, within the period that
had preceded the first Christian emperor.
Eusebius of Caesarea looked upon the emperor Constantine as the very image
of Christ and the fulfilment of God’s will, being aimed at liberating the world from
the bondage to unbelief and following a providential way indicated by divine
Revelation; hence it was that Constantine’s final work had marked him out as both
an emperor appointed by God, and an exemplary model for a leader worthy following.
Eusebius envisaged the Roman Empire and the Roman emperor, despite their
capacity as short-lived historical realities, as unerring images, or perfect icons, of
God’s Kingdom that was to come. Hence, at the same time as his conversion to
Christianity, Saint Constantine acquired a providential dimension, because, in taking
decisions, he relied upon a minority – the Christians -, and consequently, no matter
justifications one may seek, one cannot help seeing the special Providence in his actions
and work, which was unmistakably apparent in his imperial freedom and support
granted to the Church.

134

EUSEBIU DE CEZAREEA, „Viaţa lui Constantin” III, 1, 8, p.125.
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Mărturii epigrafice privind cultul creștin
în spaţiul danubiano-pontic din timpul domniei
Sfântului Împărat Constantin cel Mare
și a altor împărați bizantini
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Acest studiu de referinţă este o lucrare de sinteză, care îşi propune să evidenţieze
o serie de aspecte generale şi fundamentale referitoare la originea şi evoluţia cultului
creştin din spaţiul danubiano-pontic, pornind de la analiza textuală a inscripţiilor cu
caracter liturgic, descoperite în secolul trecut în cadrul teritorial al Dobrogei de astăzi,
care, potrivit argumentelor istorice, arheologice şi epigrafice, a constituit leagănul unde
s-au plămădit primele începuturi ale vieţii creştine şi ale organizării eclesiastice la noi.
Mărturiile epigrafice sunt izvoarele inedite ale istoriografiei noastre bisericeşti,
iar autenticitatea şi veridicitatea lor nu poate fi pusă niciodată sub semnul îndoielii.
Aceste surse de informare, unice prin originalitatea şi valoarea lor documentară atestă
faptul că în spaţiul geografic al Scythiei Minor pulsa în prima jumătate a mileniului I
o intensă viaţă creştină, că existau locaşuri de cult, că se răspândise învăţătura evanghelică
propovăduită de clerici şi pecetluită cu sânge de martiri, că exista o ierarhie sacramentală
şi o organizare bisericească temeinică şi un cult divin bine definit şi structurat, care
s-a extins apoi şi în celelalte ţinuturi locuite de strămăşii noştrii daco-romani.

A interpreta şi a analiza conţinutul textelor liturgice ale mărturiilor
epigrafice descoperite de specialişti în aria geografică a Sciţiei Minor, înseamnă
a face o succintă incursiune în însăşi istoria creştinismului dobrogean, privit
din perspectiva originii şi evoluţiei lui.
Problema aceasta nu poate fi abordată făcând abstracţie de natura
condiţiilor etnico-geografice şi de factorii socio-politici şi religioşi care au
facilitat şi determinat în mare pondere răspândirea şi cristalizarea cultului creştin
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în această zonă. Se ştie, potrivit argumentelor istorice, că teritoriul dintre
Dunăre şi Marea Neagră, cunoscut sub denumirea de Scythia Minor, s-a aflat
de-a lungul primului mileniu sub dominaţia şi sfera de influenţă a Bizanţului,
iar politica religioasă a împăraţilor bizantini a reprezentat o funcţie
catalizatoare în dezvoltarea cultului creştin, în buna desfăşurare a vieţii
ecleziastice şi în organizarea administrativ teritorială a provinciei.
Poziţia strategică a Scythiei Minor nu a scăpat din vedere nici împăraţilor
persecutori. „Situată la gurile fluviului, la cea mai primejdioasă poartă de
invazii şi de migraţii din nord şi din răsărit spre sudul balcanic şi egeic, cărora
li se oferea ca un coridor comod între Dunăre şi Mare, această Scythia Minor
a căpătat, în cadrul apărării romane, o importanţă primordială. Deşi deţinea
numai o treime din lungimea provinciei Moesia Inferior, căreia i-a aparţinut
în secolele I-III, era noastră, Sciţia Minor a ajuns să aibă, invers, de două ori
mai multe trupe decât restul provinciei”1. Lucrul acesta era just şi explicabil
pentru contextul istoric al acestei zone demografice. Situată în calea năvălirilor
barbare, ea trebuia să constituie un punct de rezistenţă în faţa expansiunii cotropirilor care invadau inopinant în imperiu. Pentru stăvilirea invaziei
migratorilor, au fost instaurate încă din secolul II în spaţiul dobrogean două
legiuni militare şi anume, la Durostorum şi la Troesmis, iar în secolul al IV-lea,
când , în urma reformei Împăratului Diocleţian (284-305), Sciţia Minor va
deveni provincie separată, i se va mai repartiza încă o legiune de armată, la
Noviodunum, în locul celei de la Durostorum, pentru că această ultimă
localitate rămăsese în afara graniţelor provinciei2.
Odată cu instalarea acestor garnizoane, mai precis „în anul 168, când
Legiunea a V-a Macedonica a fost transferată în Dacia, la Potasia (Turda), s-au
înfiinţat şi principalele castre: Sucidava (Izvoarele), Altinum (Oltina), Flaviana
(Rasova), Axiopolis (Cernavodă), Capidava, Sacidava (Muzait), Carsium
(Hârşova), Beroe (Piatra Frecăţei), Troesmis (Igliţa), Dinogeţia (Garvăn),
Noviodunum (Isaccea), Aegistus (Tulcea) şi Salsovia (Mahmudia)”3.
Concomitent cu aceste operaţiuni strategice şi militare, pe pământul
dobrogean s-a înregistrat în această perioadă „şi un mare aflux de populaţie
1
Prof.Univ.Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea de Jos, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1968, p.15.
2
Prof.Univ.Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea..., p. 15..
3
Constantin C. PETOLESCU, Scurtă istorie a Daciei Romane, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1995, p.36.

217

STUDII

civilă romană, care a dus în scurt timp la romanizarea sa profundă şi e drept
că aici s-a dezvoltat în epoca romană, mai ales în secolul al II-lea, o viaţă
economică intensă, înfloritoare care se bucura de contribuţia considerabilă a
vechilor centre comerciale elinice de pe litoral, intrate acum într-o nouă eră
de prosperitate. Totul însă s-a produs la adăpostul condiţiilor de siguranţă
create de aglomerarea de trupe pe Dunăre, care n-a avut la bază altă intenţie
decât apărarea unei frontiere”4. Beneficiind de un climat de pace, Dobrogea
s-a bucurat de o rodnică prosperitate şi de un înalt grad de civilizaţie. Această
propăşire „este efectul revărsării de viaţă romană în interiorul provinciei, care
s-a produs la adăpostul numeroaselor garnizoane instituite la Dunărea de Jos
şi menţinute neîntrerupt până la sfârşitul stăpânirii romane”5.
Odată cu stabilirea oştirilor romane, pe teritoriul Scyţiei Minor se
răspândeşte şi învăţătura religiei creştine, pentru că în rândurile ostaşilor
recrutaţi din toate provinciile imperiului şi localizaţi în spaţiul carpato-danubianopontic se aflau şi creştini. Un mare istoric român spune, de altfel, că în
porturile din Sciţia Minor, adică în Dobrogea noastră de astăzi, existau creştini
de prin secolele al III-lea şi al IV-lea, care îşi aveau şi bisericile lor proprii6.
De fapt, creştinismul nostru românesc îşi are origini mult mai vechi, fiind
propovăduit de Sfântul Apostol Andrei, care, potrivit unei tradiţii consemnate
de un istoric bisericesc, a predicat cuvântul Evangheliei în Scythia Minor7,
însă procesul pătrunderii în masă a creştinismului în provinciile romane de la
Dunăre s-a desfăşurat paralel cu proiectul de colonizare a populaţiei băştinaşe8,
fenomen întâmplat odată cu cucerirea Daciei de către Traian (106) şi încheiat
4

Prof.Univ. Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea..., p.15.
Prof.Univ.Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea..., p.22.
6
Nicolae IORGA, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a II-a,
Bucureşti, 1929, p.13.
7
Eusebiu de CEZAREEA, Istoria bisericească, cartea a III-a, cap.1, trad.în rom.de Pr.
Prof. Teodor BODOGAE, în col. PSB, vol.13, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p.99.
8
„Convieţuind cu coloniştii aduşi, cum zice Eutropiu, «ex toto orbe romano» (din toată
lumea romană), neavând alt mijloc de comunicaţie decât limba latină, dacii încep să vorbească
latineşte. Interesul de a face parte din rândul romanilor îi determină să-şi abandoneze cu timpul
propria lor limbă din care doar puţine cuvinte vor pătrunde în latina populară vorbită pe teritoriul
Daciei. Şi dacă procesul romanizării nu poate fi urmărit deocamdată în toate etapele şi nuanţele
lui, există destule elemente care-l atestă atât în Dacia, cât şi în Dobrogea anexată Moesiei Inferioare”,
Hadrian DAICOVICIU, Dacii, Ed. Hyperion, Chişinău, 1991, p.188. Procesul romanizării a
evoluat în mod progresiv şi concomitent cu cel al încreştinării, încât putem afirma cu toată
certitudinea că „romanizarea şi creştinismul au constituit cele două coordonate magistrale ale
etnogenezei românilor”, Prof. Univ. Emilian POPESCU, „Continuitatea daco-romană, procesul
5
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în momentul retragerii autorităţilor romane din Dacia Traiană (271) în timpul
împăratului Aurelian (270-275). Majoritatea istoricilor susţin ipoteza că
„Dacia datorează creştinarea ei coloniştilor veniţi din Moesia”9 şi că „acest creştinism se infiltrase în Dacia prin colonişti romani înainte de secolul al IV-lea”10,
adică, tocmai la începutul campaniei de romanizare, când Dacia a fost transformată în provincie romană11. Deci, „creştinismul constituia în provinciile
dacice încă de la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului III, o realitate
socială”12, pentru că, la „mijlocul secolului III după Hristos, religia creştină
atinsese un nivel avansat de dezvoltare” şi „provinciile dacice nu puteau
constitui excepţii”13.
*
Învăţătura creştină nu a fost propovăduită în mod oficial prin dispoziţia
vreunei autorităţi superioare, ci în mod spontan prin predica orală de la om
la om, rostită în special de preoţi sau diferiţi creştini veniţi din sudul Dunării,
iar mijlocul de difuzare a ideilor şi noţiunilor religioase a fost limba latină.
„Toată lingvistica arată că pe teritoriul fostei Dacii romane limba latină a fost

de formare a poporului român şi al limbii române. Rolul creştinismului”, în: Glasul Bisericii,
XXXIX (1980), nr.6-9, p.582. Astăzi este recunoscut în unanimitate faptul că „după greci şi
romani, românii sunt printre primele popoare ale Europei care cunoşteau religia creştină, datorită
faptului că geto-daco-romanii, strămoşii românilor din zilele noastre, au primit încreştinarea
odată cu romanizarea”, Pr. Prof. Ioan RĂMUREANU, „La contribution des théologiens et des
historiens de l’Église Orthodoxe Roumaine à la connaissancedu développement historique et
l’Église Orthodoxe”, în vol. De la théologie orthodoxe roumaine des origines à nos jours,
Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1974, p.91.
9
Margaret G. DAMPIER, The Orthodox Church in Austria – Hungary, London, 1905, p.10.
10
Al. ROSETTI, Istoria limbii române, I, ediţia definitivă, Bucureşti, 1986, p.79.
11
„Creştinismul a contribuit, aşadar, la desăvârşirea romanizării noastre şi tot prin el s-a
asigurat menţinerea ei” (Prof. Univ. Emilian POPESCU, „Continuitatea daco-romană...”, p. 582),
pentru faptul că „creştinismul era singurul care răspundea tuturor aspiraţiilor de viaţă a
lumii aceleia”, Dan Z AMFIRESCU , Ortodoxie şi romano-catolicism, Ed. Roza Vânturilor,
Bucureşti, 1992, p.24.
12
Nicolae GUDEA, Ioan GHIURCO, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice,
Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, 1988, p.106.
13
Nicolae GUDEA, Ioan GHIURCO,…, p.98. „Tocmai în acest timp creştinismul începe să
se răspândească în Dacia, dar, după cum dovedesc descoperirile arheologice, numai pe teritoriile
romanizate ale Daciei, adică numai printre daco-romani”, Miron CONSTANTINESCU, Constantin
DIACOVICIU, Hadrian DAICOVICIU, Traian LUNGU, Ioan OPREA, Ştefan PASCU, Aron PETRIC,
Istoria României, compendiu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969, p.90.
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purtătoarea creştinismului”14, iar „propagarea pe scară largă a creştinismului
în limba latină, a contribuit la latinizarea limbii, chiar şi după retragerea
aureliană”15. Această realitate istorică este confirmată de însăşi terminologia
noastră bisericească alcătuită în mare parte din cuvinte de origine latină, cum
ar fi: Dumnezeu, cruce, altar, creştin, calendar, înger, etc. În mod cert „la opera
de romanizare şi la răspândirea şi adoptarea limbii latine au contribuit şi
Liturghiile rostite în aceeaşi limbă comună tuturor etniilor care compuneau
populaţia Daciei romane”.16 Din păcate, nu avem suficiente mărturii epigrafice
care să ateste săvârşirea ritualului religios al noului cult creştin inaugurat la
noi în perioada primelor trei secole, iar această lipsă de informaţie se datorează
fie faptului că „serviciul divin, slujba dumnezeiască nu era încă destul de bine
aşezată în cele dintâi timpuri ca să se fi putut transmite din ea numiri latine”17,
fie din cauza persecuţiilor declanşate de împăraţii romani împotriva religiei
creştine, considerată „illicia”, adică nepermisă.
În toiul acestor persecuţii se dezvoltă vertiginos cultul martirilor, adică a
mărturisitorilor neînfricaţi ai adevărurilor de credinţă în faţa prigonitorilor
păgâni. Pe jertfa mucenicească a acestor eroi ai creştinătăţii s-a pecetluit
învăţătura Sfintei Evanghelii şi s-a întemeiat Biserica lui Hristos, ca instituţie
sfântă, divino-umană şi organ al mântuirii noastre. Cea mai cruntă persecuţie
a fost cea izbucnită în timpul împăratului Diocleţian. „Cu prilejul acestei
persecuţii aflăm unele ştiri despre existenţa creştinilor în Dobrogea”18. Sursele
epigrafice sunt laconice, însă se pot completa cu cele literare în discernerea
adevărului şi formularea concluziilor. „Prima menţiune scrisă referitoare la
creştinii din Dobrogea datează din 290, când doi martiri orientali: Epictet şi
Astion ar fi primit moartea martirică la Halmiris în timpul persecuţiei lui
Diocleţian”19. De fapt, în timpul acestui împărat şi a coregenţilor săi Maximian
14

Miron CONSTANTINESCU şi colab., Istoria României..., p.92.
Mircea MUŞAT şi I. ARDELEANU, De la statul geto-dac la statul unitar român, Bucureşti,
1983, p.61.
16
Silviu SANIE, Culte orientale în Dacia Romană, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1981, p. 253. „Către anul 300, creştinismul în forma latină ajunsese biruitor până la Dunăre: pe
toată întinderea ei; de la lagărele raetice, din Regina, şi până la cele scythice, din Noviodunum”,
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 2000, p.91.
17
Nicolae IORGA, Istoria Bisericii româneşti..., p.15.
18
J. ZEILLER, Les originés chrétiennes dans les provinces danubiennes de l`empire romain, Paris,
1918, p.120.
19
Emilian POPESCU, Christianitas daco-romana, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1994, p.80.
15
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şi Galeriu (284-305) au primit cununa muceniciei cei mai mulţi mărturisitori
ai adevărului evanghelic din câţi îi consemnează vechile martirologii în
perimetrul zonei Scythiei Minor20. Numai în Tomis (Constanţa), vechea
metropolă a provinciei, sunt înregistraţi un număr de cel puţin 66 de martiri
executaţi pentru statornicia lor în dreapta credinţă şi refuzul categoric de a
aduce cinstire şi închinare zeilor păgâni, ca să nu mai pomenim de restul
pătimitorilor care şi-au jertfit viaţa pentru Hristos în aceleaşi condiţii dramatice
în cetăţile de pe malul drept al Dunării: Durostorum, Axiopolis, Dinogeţia,
Noviodunum şi Halmyris, a căror cifră se ridică la peste 2321. Nu ne vom referi
la numele acestor martiri menţionaţi în sinaxarele greceşti şi în martirologiul
roman, ci îi vom nominaliza numai pe cei înscrişi în documentele epigrafice.
Acestea, aşa cum am afirmat anterior, rămân incomplete, deşi sunt destul de
numeroase. Pe teritoriul Dobrogei de astăzi s-au descoperit până în prezent
şaptezeci de inscripţii creştine22, însă majoritatea „mărturiilor epigrafice antice
asupra creştinismului din provinciile de la Dunăre datează, cu puţine excepţii,
din timpul lui Constantin şi Justinian (sec. IV-VI)”23.
Cele mai vechi surse epigrafice care atestă extinderea cultului martirilor în
spaţiul danubiano-pontic sunt cele de la Axiopolis (azi Hinog, lângă Cernavodă),
de la Tomis şi de la Niculiţel. „La Axiopolis s-a descoperit în anul 1947 în
ruinele bazilicii (cu ocazia unor lucrări) o placă de calcar gălbui, datând din
secolul III şi începutul secolului IV, cu o inscripţie care menţionează numele
a trei martiri, ce au pătimit la Axiopolis”24. Placa este la origine o piatră
calcaroasă cu o inscripţie votivă redactată în limba greacă25, având următorul

20
Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Ed. I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1992, p.83. Persecuţia a continuat în orient şi în timpul lui Liciniu (319-323), până
la moartea acestuia, întâmplată în anul 325.
21
C. AUNER, Dobrogea în Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. IV, Paris,
1903, col.1238-1239. A se vedea: I. BARNEA, Din istoria Dobrogei, vol. II (Biblioteca Historica
Romaniae IV), Bucureşti, 1968, p.379 şi Pr. Prof. Ioan RĂMUREANU, „Sfinţi şi martiri la Tomis
– Constanţa”, în: Biserica Ortodoxă Română, XCII (1974), nr.7-8, p.979-1001.
22
I. BARNEA, „Creştinismul în Scythia Minor după inscripţii”, în: Studii Teologice, VI (1954),
nr.1-2, p. 65.
23
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p.31.
24
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România,
Ed. Academiei, Bucureşti, 1976, p. 205.
25
I. BARNEA, „O inscripţie creştină de la Axiopolis”, în: Studii Teologice VI (1954), nr.3-4,
p.219. Cercetătorul spune că pe inscripţie erau scrise cuvintele: „Chiril, Chindeas şi Tasius le
aduc laudă”.
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text: „«Martirilor Chiril, Chindeas şi Tasius le încredinţez pe Eufrasius»
(menţionaţi în martirologiul Hieronymian, la 26 aprilie)”26. Eufrasius este,
probabil, un admirator al martirilor locali Chiril, Chindeas şi Tasius (sau Dasius)
cărora le aşează la mormântul acestora o astfel de placă comemorativă27, pentru
a se bucura şi beneficia de ocrotirea şi mijlocirea acestor sfinţi. Caracteristicile
inscripţiei o indică a fi din secolul al IV-lea al erei creştine28, iar faptul că nu
prezintă pe ea semnul crucii este un indiciu care ne sugerează că ar data din
primele decenii al acestui secol, când pericolul persecuţiei mai persista încă.
Placa cu această inscripţie a fost descoperită în ruinele bisericuţei de cimitir,
zidită în exteriorul cetăţii, în faţa porţii de nord, pe mormintele acestor martiri,
precum şi ale altora înscrişi în Martirologiu de la Axiopolis29. Obiceiul de a
zidi biserici pe mormintele martirilor pentru a le cultiva cinstirea şi a le păstra
vie memoria, capătă o largă răspândire după Edictul de la Milan (313), când
cultul creştin începe să se dezvolte în condiţii de libertate. „Sfântul Paulin de
Nola ne spune că la sfârşitul sec. IV, pentru consacrarea unei noi biserici sunt
necesare moaşte de-ale sfinţilor30, care, după vechiul rit, sunt aşezate în altar31”,
iar „Eugippius, în Vita Severini confirmă – pentru a II-a jumătate a sec. V – ca
existent în toată puterea, cultul pentru rămăşiţele martirilor şi obiceiul sfinţirii
noilor biserici îndeobşte cu aşezarea în ele spre odihnă a unor moaşte”32.
Tot în această perioadă se mai practica şi obiceiul transportării sfintelor
moaşte fie în interiorul zidurilor cetăţii (intra muros), fie în exteriorul acestora
(extra muros)33, procedeu iniţiat şi încurajat de însuşi împăratul Constantin
26

Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p.205.
I. BARNEA, Creştinismul în Scythia..., p.81.
28
I. BARNEA, „O inscripţie creştină...”, p.227. Autorul studiului consideră această inscripţie
unul din cele mai importante şi mai vechi monumente de epigrafie creştină din Dobrogea. Data
morţii martirice a acestor trei mucenici este fixată la anul 303, în timpul persecuţiei lui Diocleţian
şi Galeriu (Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii..., p.87).
29
I. BARNEA, „O inscripţie creştină...”, p.227, Prof. Dr. Emilian POPESCU, „Organizarea
eclesiastică a provinciei Scythia Minor în secolele IV-VI”, în: Studii Teologice, XXXII (1980),
nr.7-8, p.600.
30
V. HARTEL, (ed)., Paulin de Nola, în Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Viena,
1984, I, 282, 20; 283, 20 sq
31
V. Hartel…Paulin de Nola…, I, 283, 21; II, C. XXVII, 402
32
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p.156, 157.
33
Moaştele sfântului martir Dasius care a pătimit în Axiopolis au fost transportate la
Durostorum, iar în anul 579 au fost duse la Ancona (Italia), unde se păstrează şi astăzi, în catedrala
oraşului, într-un sarcofag de marmură, cu o inscripţie care-i arată numele şi oraşul de origine
(Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii...., p.88). Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu
27
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cel Mare, la îndemnul căruia „guvernatorii provinciilor au început să cinstească
zilele amintirii mucenicilor, acordându-le în biserici cuvenita sărbătoare”34.
Aşa s-a înrădăcinat şi s-a extins cultul martirilor.
Locaşul de cult zidit pe mormântul martirului respectiv purta denumirea
de martyrion35. Un exemplu elocvent de un astfel de martyrion este cunoscuta
basilică de la Niculiţel (jud. Tulcea), unde s-a descoperit în anul 1971 cripta
cu moaştele celor patru martiri: Attalos, Zotikos, Kamasis şi Philippos36,
datând de la sfârşitul sec. IV sau începutul sec. V.37 Numele acestor patru
martiri au fost scrise pe inscripţia de pe cripta aşezată sub altarul acestei bazilici
paleocreştine. Cercetătorii autorizaţi susţin că ei au fost martirizaţi sub
Diocleţian, sau sub Liciniu şi înmormântaţi potrivit obiceiului, „extra muros”,
la distanţă mare de cimitirul păgân, spre sud de Noviodunum (Isaccea), unde
se află astăzi localitatea Niculiţel38. Basilica din acest sat reprezintă un vestigiu
de o inestimabilă importanţă pentru istoria Bisericii Ortodoxe Strămoşeşti,
pentru că aici s-au păstrat singurele moaşte de martiri descoperite până acum
pe teritoriul ţării noastre.

moaştele Sfântului Mucenic Sava Gotul (capadocian de origine). Aceste moaşte au fost duse în
Capadocia la solicitarea Sfântului Vasile cel Mare, care păstorea această provincie tocmai în
perioada când în părţile noastre izbucnise persecuţia regelui got Athanaric împotriva creştinilor,
în timpul căreia a primit cununa mucenicească SF. SAVA, fiind înecat în apa Buzăului în ziua de
12 aprilie 372. (A se vedea Epistolele: 155, 164 şi 165 ale Sf. VASILE cel MARE, trad. în rom. de
Pr. Prof. Dr. Teodor BODOGAE, în col. PSB, vol. 12, Despre Sf. Duh. Corespondenţă (Epistole),
Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988, p.341-343; 355-358). Aşa cum afirmă un mare istoric
român, „din scrisorile Sf. Vasile cel Mare (330-379) cu privire la transportarea în Capadocia a
rămăşiţelor martirului Sava, căzut pentru credinţă în stânga Dunării, aflăm şi pentru Orient
aceeaşi preţuire a rămăşiţelor martirilor: mucenicul, de origine din Capadocia e dus întâi la
provincia Sciţia Minor, unde era duce Soranus, ruda Sf. Vasile, şi apoi de aici, prin îngrijirea ducelui şi cu ajutorul lui Ascholius, arhiepiscopul din Tesalonic, e trimis Sfântului Vasile – spre
aşezarea cu cinste a moaştelor în una din bisericile reşedinţei arhiepiscopale a Capadociei”, Vasile
PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p.156.
34
EUSEBIU de CEZAREEA, Viaţa lui Constantin cel Mare, cartea a IV-a, 23, trad. în rom.
de Radu Alexandrescu, în col. PSB, vol. 14, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991, p.168.
35
Hippolyte DELEHAYE, Sanctus, Essai sur le culte des saints dans l’antiquité, Bruxelles, 1927,
p.123: „Mormântul martirului era adăpostit adesea sub o capelă, care devenea centrul (religios)
al unei biserici” (în înţelesul ei de comunitate).
36
I. BARNEA, „Un martyrium descoperit la Niculiţel (jud. Tulcea)”, extras din Studii şi
Cercetări de istorie veche, I, tomul, XXIV, 1973, p.123.
37
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 276. A se vedea şi Pr. Prof. Dr. Mircea
PĂCURARIU, op. cit., p.88.
38
I. BARNEA, „Un martyrium...”, p.124-125. Moaştele acestor patru martiri se află astăzi
la biserica Mănăstirii Cocoş din vecinătatea locului.
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Pe o inscripţie păstrată fragmentar pe o lespede de mormânt, descoperită
în secolul trecut la Tomis, s-au găsit scrise următoarele cuvinte: „Aici zace
martirul (lui Hristos) şi episcopul Titus”39, socotit al doilea episcop al cetăţii,
după Evangelicus, martirizat odată cu Epictet şi Astion la Halmiris, aşa cum
precizează Martirologiul hieronymian40.
Martirii proveneau din toate straturile sociale ale imperiului roman. Ei
primeau moartea cu seninătate şi cu convingerea neclintită că îşi dau viaţa
pentru Hristos şi pentru triumful Evangheliei Sale şi că, în acest chip, se
învrednicesc să moştenească viaţa cea veşnică şi fericită din ceruri, în deplină
comuniune cu Hristos. Pentru conştiinţa întreagă a Bisericii Creştine de
pretutindeni, ziua de pomenire a unui sfânt nu era cea a datei în care s-a născut,
ci ziua în care a trecut din viaţa pământească41. Aceasta era socotită ziua renaşterii
lui pentru viaţa cea dumnezeiască şi veşnică. „Naşterea mea mi-i aproape. Iertaţi-mă, fraţilor! Să nu mă împiedicaţi să trăiesc, să nu voiţi să mor”42, exclama
Sfântul Ignatie Teoforul în clipele premergătoare primirii martiriului său.
Văzând cu câtă râvnă şi bărbăţie înfruntau chinurile prigonitorilor şi cu
cât curaj şi optimism spiritual primeau martirii moartea pentru apărarea şi
mărturisirea dreptei credinţe, binecredincioşii creştini manifestau sentimente
de deosebită evlavie şi cinstire faţă de aceşti eroi şi atleţi ai creştinătăţii. Ei
adunau şi îngropau cu cuviinţă şi deosebită grijă rămăşiţele lor trupeşti şi în
fiecare an „se reuneau pentru a comemora aniversarea, sau aşa zisa sărbătoare
a martirului”,43 sau a unui grup întreg de martiri prin adunarea comunităţilor
locale (siynaxis) în jurul mormintelor martirice. „Dea Domnul să ne adunăm
şi noi acolo, după putinţă, cu bucurie şi veselie ca să sărbătorim ziua martiriului lui ca zi a naşterii, atât pentru amintirea celor ce au săvârşit lupta, cât
şi pentru deprinderea şi pregătirea celor ce vor lupta în urmă”44, se spune în

39

I. BARNEA, „Inscripţii paleocreştine inedite din Tomis”, în Pontica, 1974, 7, Muzeul de
Arheologie din Constanţa, p. 378.
40
I. BARNEA, Din istoria Dobrogei..., p. 380.
41
L.A. MOLIEN, La prière de l’Eglise, vol. III, Paris, 1924, p.25: „Sfântul Petru Hrisologul
zice astfel: «Când auziţi de ziua naşterii sfinţilor să nu gândiţi că este vorba de ziua naşterii după
trup, ci de cea a naşterii pentru viaţa cerească»”, Sermo CXXIX, P.L., t. LII, col.555.
42
SF. IGNATIE, Epistola către Romani, cap. VI, trad. în rom. de Pr. D. FECIORU, în col. PSB,
vol. I, Scrierile Părinţilor Apostolici, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1979, p.176.
43
Hippolyte DELEHAYE, Sanctus, Essai sur le culte..., p.123.
44
Martiriul Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei, cap. XVIII, trad. în rom. de Pr. Prof.
Ioan RĂMUREANU, în col. PSB, vol.11, Actele Martirice, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1982,
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descrierea pătimirii unui sfinţit mucenic. „Mormântul se subînţelegea şi era
desemnat privirilor prin câteva semne distinctive, o inscripţie sau ornamente.
Aniversarea morţii unui martir era celebrată în mod oficial de comunitate.
Fiecare biserică îşi avea aniversările ei. Actul principal al reuniunii consta în
celebrarea sfintelor misterii”45, adică jertfa euharistică a Sfintei Liturghii,
urmată de agapă. Partea principală a Liturghiei se limita la invocarea „acţiunii
harului sau a rugăciunii euharistice, apoi urma frângerea pâinii şi, în sfârşit,
împărţirea pâinii şi a vinului credincioşilor”.46
După oficierea Sfintei Liturghii, protosul dădea citire actelor martirice
în care erau istorisite pătimirile şi chinurile îndurate de respectivul mucenic
căruia i se făcea pomenirea. „Episcopul locului, sau chiar episcopul vecin
invitat pentru împrejurare sau un membru al clerului renumit pentru elocinţa
sa, lua cuvântul şi pronunţa panegiricul sfântului. În anumite biserici se citeau
actele martirului şi mai apoi minunile”.47 Aşa s-a dezvoltat şi s-a generalizat
cultul sfinţilor şi instituirea sărbătorilor închinate lor, pentru că Biserica stăruia
în încredinţarea că sfinţii mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru noi în
rugăciunile lor. De aceea, „credincioşii invocau ocrotirea sfântului şi alergau
în caz de nevoie la ajutorul lui. Singurul element esenţial era sărbătorirea
aniversării (lui) de către comunitate, adică instituirea sărbătorii”48, care se
distingea prin solemnitatea privegherii. „Aceste privegheri se celebrau în afara
zidurilor oraşului, în cimitirul unde era îngropat trupul martirului. În timpul
persecuţiilor, aceste reuniuni erau câteodată tulburate de păgâni, care încercau
să împiedice cultul, arzând rămăşiţele pământeşti ale martirilor şi aruncând
cenuşa în vânt”49.
Treptat, sfinţii regionali încep să fie recunoscuţi şi cinstiţi de întreaga
Biserică care păstra neîntreruptă unitatea şi integritatea dreptei credinţe.
„Fiecare comunitate a avut câte o listă de martiri pe care o citea la canonul
misei (Liturghiei). Dar ceea ce era esenţial trebuia să devină universal: cultul

p.33. Ziua serbării morţii martirului era ziua lui „de prăznuire la care alerga mulţimea
(credincioşilor) de pretutindeni”, Hippolyte DELEHAYE, Sanctus, Essai sur le culte..., p.123.
45
Hippolyte DELEHAYE, Sanctus, Essai sur le culte..., p.123.
46
L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien, étude sur la Liturgie latine avant Charlemagne,
Paris, 1925, p.50.
47
Hippolyte DELEHAYE, Sanctus, Essai sur le culte..., p.124.
48
Hippolyte DELEHAYE, Sanctus, Essai sur le culte..., p.124.
49
L. A. MOLIEN, La prière..., p. 28.
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unui sfânt putea să pară particular într-o anumită biserică; însă în realitate
totul aparţinea întregii Biserici şi astfel sfinţii trebuiau să sfârşească prin a fi
cinstiţi şi invocaţi peste tot”.50
Cu timpul, sfera noţiunii de martir se extinde, cuvântul în sine desemnând
„mai mult sensul sfinţeniei decât cel al pătimirii”51, iar martirii încep să fie
„adoraţi ca sancti (sfinţi)”52, pentru a li se sublinia în primul rând atributul
sfinţeniei, pe lângă calitatea lor de pătimitori şi mărturisitori ai adevărurilor
de credinţă.
Concomitent cu generalizarea cultului martirilor ia amploare şi cultul
Maicii Domnului, aspect pe care îl deducem tot din mărturiile epigrafice. La
Dinogeţia s-a descoperit o amforă cu inscripţia: „Maria naşte pe Hristos”53,
datând din secolele V-VI, iar la Histria au fost scoase la iveală (în urma
săpăturilor arheologice efectuate înainte de 1949) mai multe amfore inscripţionate cu acelaşi text, provenind din aceeaşi perioadă istorică54 în care s-au
iscat disputele şi controversele hristologice şi mariologice. Textul de pe
inscripţiile acestor amfore este un indiciu şi un argument incontestabil al recunoaşterii calităţii Maicii Domnului de „Născătoare de Dumnezeu”, învăţătură
exprimată în definiţiile dogmatice ale Sinoadelor III şi IV Ecumenice (Efes
431 şi Calcedon 451) la care au participat ierarhii tomitani şi călugării sciţi.
O altă latură a intensificării vieţii creştine şi eclesiastice în spaţiul
danubiano-pontic o constituie zidirea locaşurilor de cult şi organizarea
instituţiei catehumenatului în cadrul cultului creştin. Binecredinciosul
împărat Constantin cel Mare (306-337) deschide o epocă înfloritoare în istoria
Bisericii creştine, ocrotind şi favorizând creştinismul prin reformele şi măsurile
sale înnoitoare, constructive şi benefice. Abia acum, în epoca sa, încep să se
înfiripe germenii propăşirii vieţii bisericeşti în toate structurile şi sub toate
formele ei variate de organizare şi manifestare în întreg cuprinsul imperiului,
inclusiv în ţinuturile noastre, unde împăratul creştin porneşte în 322 o
50

L. A. MOLIEN, La prière..., p. 29-30.
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p.157.
52
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p. 158.
53
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 259.
54
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 163-164. La Constanţa s-a descoperit un fragment de amforă pe umărul căreia se afla o inscripţie (cu vopsea roşie), datând din sec. IV-V, pe
care era scrisă însemnarea: μητηρ Θεοΰ (Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 121), adică
Maica Domnului.
51

226

Arhim. conf. univ. dr. Vasile Miron: Mărturii epigrafice privind cultul creştin...

expediţie împotriva goţilor, construieşte un pod peste Dunăre la Sucidava
(Celeiul de azi)55 şi consolidează cetăţile de pe malul stâng al fluviului pentru
a stăvili invazia barbarilor. Aşa cum precizează majoritatea specialiştilor şi
cercetătorilor, „generalizarea cultului creştin în provinciile dunărene nu se
produce decât în secolul al IV-lea al erei noastre”56. Meritul extraordinar în
opera de iniţiere şi patronare a construcţiilor celebre de biserici îi revine în
exclusivitate împăratului Constantin, sprijinit în parte de mama sa,
împărăteasa Elena. Istoricul Vasile Pârvan spune că „sunt multe şi frumoase
cetăţile şi bisericile creştine, ridicate de Constantin cel Mare înainte, în toate
târgurile şi oraşele, ba şi în multe sate romane ale Dobrogei”57.
Împăratul Constantin cel Mare a întreprins şi măsuri antipăgâne, interzicând sacrificiile ce se aduceau în cinstea zeilor şi închizând templele dedicate
acestora. În timpul său, „porţile tuturor templelor idoleşti au fost închise”,
iar „aducerea de jertfe a fost şi ea oprită cu totul”58.
Acum începe o campanie masivă de construire a locaşurilor de cult,
concepute după o arhitectură şi pictură tipică, adecvate spiritului şi specificului
doctrinar al noii religii creştine. Pe teritoriul Dobrogei se cunosc până acum
aproape 35 de bazilici, cercetate cu determinări clare istorico-arheologice.59 Cele
mai multe dintre ele au fost zidite în oraşele cu situaţie economică prosperă şi
cu populaţie creştină majoritară. În urma cercetărilor s-au descoperit 5 bazilici
paleocreştine la Tomis, 5 la Tropaeum Traiani, 6 în Histria, 3 la Troesmis, 2 la
Axiopolis şi în alte localităţi, cum ar fi: Noviodunum, Dinogeţia, Callatis
(Mangalia), Ibida (Slava Rusă), Niculiţel, Sucidava şi Ulmentum, toate datând
din sec. IV - VI60. Unele dintre basilici serveau ca biserici cimiteriale şi în

55

Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p. 167.
Al. ROSETTI, Istoria limbii..., p. 79. „Examinarea istorico-culturală a termenilor creştini
de origine latină din limba noastră ne-a dus la concluzia generală, că de abia după anul 350
datează începuturile creştinismului nostru ca credinţă generală a poporului”, Vasile PÂRVAN,
Contribuţii epigrafice..., p. 162.
57
Vasile PÂRVAN, Începuturile vieţii române la gurile Dunării, Ed. Cartea Românească,
Bucureşti, 2000, p.162.
58
EUSEBIU de CEZAREEA, trad. rom. cit., cartea a IV-a, cap.23, p. 168.
59
Adrian RĂDULESCU, „Bazilici şi monumente creştine în contextul etnogenezei româneşti
din secolele III-IV în Dobrogea”, în vol. Monumente istorice şi izvoare creştine, Ed. Arhiepiscopiei
Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1987, p.10.
60
Adrian RĂDULESCU, „Bazilici şi monumente creştine...”, în vol. Monumente istorice...
p. 10-30. „Aceste cetăţi maritime şi danubiene ale Sciţiei Minor întreţineau legături frecvente
56
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incinta acestora erau îngropaţi creştinii, tocmai din dorinţa lor arzătoare de a-şi
petrece somnul de veci lângă martiri, aşa cum s-a putut constata în preajma
următoarelor edificii: basilica de la Axiopolis, basilica în formă pătrată şi cu absidă
mare de la Histria, basilica de la Beroe (Piatra Frecăţei), basilica cea mare de la
Tomis, prevăzută cu o criptă de mari dimensiuni care adăpostea 7 încăperi cu
acoperişuri în formă de calotă şi bazilica de la Tropaeum Traiani (aşezată pe o colină
la nordul cetăţii), pe care Vasile Pârvan o atribuie epocii lui Constantin cel Mare61.
Pe unele resturi de clădiri rămase din vechile construcţii ale basilicilor
din vechiul Tomis s-au găsit diferite însemnări de genul acestora: „Doamne
ajută altarului creştinilor!” (inscripţie cu monogramul lui Christos, descoperită
pe un bloc de calcar şi datând din sec. IV), sau: „Casa lui Dumnezeu (Christos)
şi sfântă”..., „Doamne Dumnezeule, păzeşte şi sfinţeşte această biserică!”, „Iartă
(Doamne), păcatele lui Ioan... am împodobit (închinat) această clădire
sfântă”..., „Harul lui Dumnezeu. Eu Entolios Cezarianul (din Cezareea),
fiind..., am construit din darurile lui Dumnezeu acest locaş veşnic”...62.
Câteva din basilicile enumerate mai sus erau dotate cu baptisterium63,
dovada cea mai evidentă şi convingătoare că ele îndeplineau rolul de biserici
episcopale, pentru că, în primele secole ale erei creştine, episcopul coordona
activitatea învăţământului catehetic şi tot el era cel care oficia botezul catehumenilor în cadrul Liturghiei baptismale din noaptea Sfintelor Paşti sau din
ajunul marilor sărbători creştine: Naşterea Domnului, Botezul Domnului şi
Pogorârea Sfântului Duh64.
cu centrele creştine din bazinul Mării Egee, cu provinciile Asiei Mici, cu oraşele Greciei
continentale, cu Siria, Palestina şi Egiptul, unde creştinismul pătrunsese din a doua jumătate a
secolului I”, Pr. Prof. Ioan RĂMUREANU, „La contribution des théologiens...”, în vol. De la théologie
orthodoxe..., p. 90.
61
Adrian RĂDULESCU, „Bazilici şi monumente creştine..., în vol. Monumente istorice...,
p. 12, 14, 21; Episcop-Vicar, Epifanie Norocel (Tomitanul), „Bazilicile din Tomis”, în vol. De la
Dunăre la Mare, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1978, p.85; Dr. Adrian
RĂDULESCU, „Bisericile creştine de la Axiopolis, Callatis şi Tropaeum Traiani”, în vol. De la
Dunăre..., p.92.
62
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti…, p.45, 46, 81. Ultimile trei texte au fost descifrate
de pe nişte inscripţii aflate pe câteva fragmente de arhitravă de calcar, datând din secolele V-VI,
depuse probabil în unele din cele 5 bazilici monumentale construite în oraşul Tomis.
63
Bazilici cu baptisterium au existat în următoarele centre: Arganum, Axiopolis, Calatis,
Tropaeum Traiani şi Troesmis (Adrian RĂDULESCU, „Bazilici şi monumente creştine...” în vol.
Monumente istorice..., p.10, 12, 13, 24, 29; Adrian RĂDULESCU, „Bazilicile creştine de la...”, în vol. De la
Dunăre..., p. 90, 91, 92). A se vedea şi Vasile PÂRVAN, Cetatea Tropaeum, Bucureşti, 1912, p. 106-110.
64
Se vedea: Constituţiile Sfinţilor Apostoli, cartea a V-a, cap.19, trad. în rom. de Pr. Gh. N.
NIŢU, Bucureşti, 1907, p.180; SF. VASILE cel MARE, Omilia a XIII-a Îndemnătoare la Sfântul
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Catehumenii erau grupaţi în trei gategorii: ascultătorii, îngenunchetorii
şi luminaţii sau competenţii65 şi fiecare clasă de catehumeni era integrată
cronologic într-o anumită etapă de pregătire duhovnicească premergătoare
momentului primirii Tainei Sfântului Botez. Mărturiile epigrafice sunt destul
de concludente şi în această privinţă, argumentându-ne textual că, atât practica
catehumenatului, cât şi administrarea Botezului, se săvârşeau conform
rânduielilor tradiţionale şi liturgice statornicite de Biserică. Pe o placă de
marmură desprinsă din capacul unui sarcofag (descoperit la Constanţa), s-a
găsit o inscripţie originară din sec. IV-V pe care se afla scrisă următoarea
menţiune: „Aici odihneşte Alexandru de curând convertit”66, adică nu primise
încă botezul, ci fusese numai recrutat din rândurile lumii păgâne şi inclus în
prima categorie de catehumeni numiţi ascultători sau audienţi, care, îndată
după convertire, îşi manifestau dorinţa de încreştinare şi urmau să fie iniţiaţi
în tainele învăţăturii creştine67.
Pe o altă placă de marmură, descoperită tot la Constanţa şi având aceeaşi
vechime, s-a găsit iarăşi o inscripţie cu caractere latine, având următoarea
menţiune: „... prin bogăţia şi belşugul foarte mare... al acestor lucruri... ca şi
catehumenii”68 (audientes).
Marele arheolog şi istoric român Vasile Pârvan a descoperit în aceeaşi
localitate o inscripţie din timpurile mai vechi ale creştinismului (sec. III-IV),
purtând pe ea însemnarea νεωφ ώτιστος, termen tehnic creştin care
înseamnă „cel care a primit de curând lumina credinţei”69.
Într-una din camerele funerare ale necropolei Tomisului, dispusă pe
terenul fostei gări din Constanţa, s-a descoperit un altar în forma unei mese
Botez, cap. I, trad. în rom. de Pr. D. FECIORU, în col. PSB, vol. 17, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti
1986, p.489; SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Glafire la cărţile lui Moise, cartea a doua la Ieşire, trad.
în rom. de Pr. Prof. D. STĂNILOAE, în col. PSB, vol. 39, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992, p.
300-301; TERTULIAN, De Baptismo, cap. 19, apud Pr. Dr. Simion POPESCU, „Sfintele Paşti în
Biserica primară”, în: Biserica Ortodoxă Română, XLVII (1929), nr. 9, p. 791; SF. IOAN GURĂ DE
AUR, Omilia I-a la Rusalii, trad. în rom. de Pr. Prof. Dumitru FECIORU, în vol. Predici la sărbători
împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002, p. 206.
65
Constituţiile Sfinţilor Apostoli, cartea a VIII-a, cap. 6 şi cap. 32, trad. rom. cit., p. 281-283
şi p. 313-315. A se vedea şi can. 11 al Sf. GRIGORIE Făcătorul de minuni, la Arhidiacon Prof.
Dr. Ioan N. FLOCA, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1991, p. 304.
66
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 64.
67
Constituţiile Sfinţilor Apostoli, cartea a VIII-a, cap. 32, trad. rom. cit., p. 313.Catehumenii
din prima clasă (audientes) aveau voie să participe numai la prima parte a Sfintei Liturghii.
68
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 59.
69
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p. 80.
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de calcar cu două picioare, cu o inscripţie săpată pe o bordură şi dispusă pe
două rânduri, datând din sec. IV, având încrustate simbolurile creştine
(porumbelul şi peştele) şi însemnarea: „Fericitului Timotei, din partea lui
Dinias, având ca neofit numele Emanuel”70. Timotei era episcopul Tomisului,
semnalat în anul 431, ca participant la lucrările Sinodului III Ecumenic de la
Efes, iar cei de curând botezaţi se numeau „neofiţi” sau „luminaţi”. Însăşi
Taina Sfântului Botez se numea luminare şi poate nu întâmplător se găsesc
pe unele inscripţii creştine cuvinte şi însemnări cu sens sugestiv, făcând aluzie
directă la importanţa şi semnificaţia acestei taine, cum este, de pildă, cea
descoperită pe buza unui vas de marmură în edificiul unei bazilici de la Histria
(sec. V-VI), pe care erau scrise cuvintele psalmistului David: „Domnul este
luminarea mea şi Mântuitorul meu, de cine mă voi teme” (Psalmul 26, 1)71.
Probabil că aceeaşi semnificaţie o au şi formulele: „Lumină”, „Viaţă”, sau
propoziţia: „În moarte stă învierea”72, descifrate pe crucile de calcar şi de
marmură descoperite la Mangalia, pentru că Botezul creştin înseamnă moartea
păcatului şi renaşterea spirituală a făpturii umane sau învierea ei la o viaţă
nouă împreună cu Hristos. Faptul că aceste expresii s-au găsit întipărite pe
cruci, dezvăluie crezul unanim al Bisericii că prin cruce a strălucit lumina
învierii, a vieţii şi a mântuirii oamenilor.
Din conţinutul câtorva dintre inscripţii deducem că în spaţiul dobrogean
exista o ierarhie organizată, începând din perioada secolului IV înainte, pentru
că în textul acestora se vorbeşte de treptele clerului inferior şi superior care
exercitau o sferă de funcţiuni liturgice bine determinate în cadrul cultului
divin. Pe o stelă de marmură descoperită la Constanţa s-a găsit o inscripţie
funerară încadrată într-un chenar simplu cu o cruce pe care erau grefate
cuvintele: „Aici odihneşte Heraclide, citeţ al sfintei biserici universale”73
(soborniceşti), iar pe o altă stelă de marmură, tot din Constanţa, s-a păstrat o
inscripţie creştină în formă de chenar, împodobită cu un decor format dintr-o
70

p. 81.
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Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 60-61. I. BARNEA, Creştinismul în Scythia...,

Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p.155-156.
Maria MUNTEANU, „Mărturii creştine păstrate în muzeul de arheologie Constanţa”, în
vol. De la Dunăre..., p. 101.
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Emilian POPESCU, Inscripţii greceşti..., p. 82. I. BARNEA, Creştinismul în Scythia...,
p. 88 şi Adrian RĂDULESCU, „Bazilici şi monumente creştine...”, în vol. Monumente istorice...,
p. 34.
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cruce, prelungită cu o bază în formă de ancoră stilizată, şi un vrej de iederă
cu însemnarea: „Amintire (mormânt). Paula soţia lui Paul, hipodiacon”74.
Pe o altă inscripţie, descoperită în Constanţa pe o placă de marmură,
datând din sec. IV-V, s-a găsit imprimat următorul text: „Pentru Theodule,
soţia mea, care a fost fica preotului Patricius. Şi am pus acest epitaf spre amintirea
noastră (şi) a mea, care sunt încă în viaţă... ceea ce este demn de”...75, iar în
continuare, textul nu a mai putut fi reconstituit, deoarece partea din stânga a
plăcii a fost ruptă şi deteriorată.
Inscripţiile pomenesc şi de numele unor episcopi care au păstorit în
această zonă geografică. La Mangalia se păstrează în muzeu o cruce de calcar
(din sec. VI) cochilifer, pe faţa căreia se afla această înscripţie, redactată cu
litere latine: „Hic facta est oratio episcoporum Stefani”..., care se traduce astfel:
„Aici s-a făcut rugăciune spre pomenire episcopilor Ştefan”...76. Este posibil
să mai fi fost menţionat cel puţin un episcop, dar piatra nu s-a putut conserva
şi inscripţia a rămas incompletă. Inscripţia prezintă o mare importanţă pentru
faptul că ne dovedeşte clar existenţa mai multor episcopate în provincia
Scythia Minor, iar unul dintre ele se afla la Callatis. Presupunerea este cât se
poate de verosimilă, pentru că, în anul 480, împăratul Zenon (474-491)
promulgă o lege prin care dispune ca fiecare oraş, cu gradul de polis, să aibă
episcopul lui propriu, pentru care i se delimita şi un teritoriu77, iar în secolul
al VI-lea existau în ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră un număr de 14
scaune episcopale subordonate mitropolitului de Tomis.78
Primul ierarh al Tomisului care a deţinut rangul de mitropolit a fost
Paternus, menţionat în actele sinodului local din anul 520 de la Constantinopol, unde semnează al şaptelea în lista participanţilor cu titulatura de
„episcopus provincae Scythiae metropolitanus”79. Numele său apare abia în 518,
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Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 84-85.
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 62.
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Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 136, Adrian RĂDULESCU, „Bazilici şi
monumente creştine...”, în vol. Monumente istorice..., p. 48.
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Emilian POPESCU, Organizarea eclesiastică…, p. 595.
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Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti…, p. 35. Istoricii susţin în unanimitate că în
Dobrogea, în perioada secolului al VI-lea, „multe din oraşe, ca Durostorum, Histria, Callatis şi
altele devin reşedinţe episcopale”, Miron CONSTANTINESCU şi colab., Istoria României..., p. 85.
79
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 98. A se vedea şi Pr. Prof. Dr. Mircea
PĂCURARIU, Istoria Bisericii..., p. 148.
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pe inscripţia latină a unui disc de argint aurit, descoperit în anul 1912 lângă
Poltava în Ucraina, pe care era consemnată menţiunea: „Talerul a fost făcut
din nou prin grija lui Paternus, prea cinstitul nostru episcop. Amin”!80.
Persistenţa unei vieţi creştine neîntrerupte şi înfloritoare în spaţiul
teritorial dintre Dunăre şi Mare este confirmată şi de prezenţa a numeroase
simboluri creştine şi obiecte de cult scoase la lumină în secolul precedent, în
urma săpăturilor arheologice efectuate de specialişti. Dintre aceste vestigii, cel
mai frecvent şi mai răspândit element este crucea, întâlnită ca obiect distinct
sau reprezentată pe sigilii, pe monumente, pe amfore, pe capiteluri sau pe
lespedele de morminte. Majoritatea crucilor confecţionate din marmură sau
săpate în piatră, ca şi cele zugrăvite şi ornamentate pe diferite edificii sau locaşuri
sfinte datează din sec. V-VI, din timpul împăraţilor Anastasius I (491-518) şi
Justinian (527-565), perioadă în care Dobrogea beneficiază de un climat de
bunăstare, se refac cetăţile, se construiesc noi basilici şi se restaurează cele vechi
în marile centre urbane: Tomis, Callatis, Histria şi Dinogeţia.81
La Tomis, de pildă, prezenţa crucii este semnalată pe o inscripţie oficială
aşezată deasupra porţii principale a cetăţii, datând din secolul V şi începutul
sec. VI. Inscripţia conţine o invocaţie către Dumnezeu pentru a izbăvi oraşul,
abia refăcut, de năvălirile şi atacurile barbare. Textul inscripţiei este sugestiv:
„Doamne Dumnezeule, ajută cetăţii refăcute! Amin”82 (în limba greacă). Tot
din perioada secolelor V-VI, s-a descoperit la Tomis un fragment de marmură
cu o inscripţie în mijlocul căreia se afla sculptată o cruce cu însemnarea:
„Emanuel. Cu noi este Dumnezeu”83, fiindcă prin jertfa crucii lui Hristos s-a
zdrobit puterea vrăjmaşului, iar neamul omenesc a dobândit pacea şi unirea
80

Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 97. Pr. Prof. Dr. Mircea PĂCURARIU, Istoria Bisericii..., p. 147. Scriitorii bisericeşti şi istoricii bizantini şi latini ne relatează câteva
informaţii interesante despre rodnica activitate misionară a Sfântului Teotim, episcopul Tomisului
(sfârşitul sec. IV şi începutul sec. V), supranumit de huni “zeul romanilor”, fiindcă „pe aceşti
barbari «sălbateci de la natură», care atacau şi prădau adesea teritoriul Scythiei Minor, Theotimos
ştia să-i îmblânzească şi să-i abată de la jaf, oferindu-le daruri. Episcopul «filozof» pare să fi fost
misionar al creştinismului în rândurile hunilor. Theotimos I se afla în cele mai bune relaţii de
prietenie cu Sfântul Ioan Hrisostom, patriarhul Constantinopolului, care pe la anul 399, a trimis
misionari, pentru «nomazii sciţi de la Istru», prin care, în primul rând, trebuie să-i înţelegem tot
pe huni”, Prof. Univ. Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea..., p. 407.
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Prof. Univ. Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea..., p. 427, 428.
82
Prof. Univ. Dr. Radu VULPE, Ion BARNEA, Românii la Dunărea..., p. 424. A se vedea:
Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 43 şi I. BARNEA, Creştinismul în Scythia..., p. 68.
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Emilian POPESCU, Inscripţiile greceşti..., p. 49 şi I. BARNEA, Creştinismul în Scythia..., p. 69.

232

Arhim. conf. univ. dr. Vasile Miron: Mărturii epigrafice privind cultul creştin...

cu Dumnezeu (I Corinteni, 1, 18; Efeseni 2, 16; Coloseni 1, 20). În majoritatea
documentelor epigrafice crucea apare relevată ca simbol al biruinţei binelui
asupra răului şi a vieţii asupra morţii. De aceea, multe inscripţii poartă alături
de semnul crucii, formule cu caracter invocator, apotropaic sau pur liturgic,
cum ar fi: „Crucea morţii şi a învierii”84, aflată pe o inscripţie greco-latină la
Tropaeum Traiani, „Lumină-Viaţa”85, expresii găsite pe feţele a două cruci
descoperite foarte probabil la Tomis, „Viaţă. Nemuritor, Iisus Dumnezeu”86,
cuvinte întâlnite pe un braţ de cruce din marmură descoperit la Mangalia,
sau „Iisus Hristos învinge”87, formulă imprimată pe Sfântul Agneţ, pregătit
la Sfânta Proscomidie şi descifrată de pe o inscripţie aflată pe o cruce relicvar
de bronz, descoperită la Păcuiul lui Soare în anul 1968. Toate aceste formule
cu sens dogmatic şi liturgic dezvăluie în chip lămurit concepţia unanimă a
Bisericii creştine despre cruce, înţeleasă şi cinstită ca altar de jertfă prin care
Fiul lui Dumnezeu a lucrat mântuirea lumii, a surpat iadul şi ne-a deschis
nouă porţile raiului. Crucea a constituit izvorul atâtor binefaceri dumnezeieşti,
a devenit un lucru venerabil şi de mare preţ pentru creştini, fiind utilizată ca
obiect de cult la oficierea slujbelor bisericeşti. Nu este exclus ca multe din vasele
şi obiectele pe care apare înfăţişată crucea, să fi fost introduse devreme în uzul
liturgic, cum sunt, spre exemplu: lămpile creştine de la Tomis, Axiopolis şi
Tropaeum Traiani, prevăzute cu cruce sau cu monogramul creştin88; cele două
fragmente de ceramică descoperite la Histria (datând din sec. V-VI), având
întipărite pe ele crucea monogramică încadrată în literele A şi Ω, toate
ştampilate;89 opaiţele, platourile, ulcioarele şi amforele în care se păstra sau se
transporta apa sfinţită, vinul sau untdelemnul întrebuinţate ca materii de cult
la sfintele slujbe, ca să nu mai vorbim de sfintele vase ornamentate cu simboluri
creştine: porumbelul, peştele, ancora, strugurii şi viţa de vie şi, bineînţeles,
crucea simplă sau monogramatică.
84
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Alături de cruce, apare încrustat pe numeroase monumente epigrafice
din Dobrogea monogramul lui Hristos singur sau încadrat uneori într-un
cerc90, simbolizând eternitatea şi biruinţa Mântuitorului asupra morţii şi
perspectiva moştenirii vieţii celei veşnice pe care ne-a deschis-o El – Hristos
Dumnezeul nostru – prin cruce şi prin Învierea Sa din morţi. Pentru că este
semnul magistral şi fundamental prin care se exprimă esenţa învăţăturii
creştine, se defineşte sensul vieţii umane şi ni se inspiră certitudinea învierii
şi a dobândirii fericirii veşnice, crucea este nelipsită la căpătâiul mormintelor
celor răposaţi. „Dimensiunile mari ale crucilor de pe lespedele de mormânt
din Scythia Minor certifică tăria acestei credinţe, mai mult parcă decât în alte
regiuni, unde apare acelaşi semn discret”91, spune un renumit cercetător.
Având o importanţă atât de mare în actul răscumpărării omului din păcat
şi căpătând atâta popularitate şi cinstire, crucea, ca obiect liturgic, a devenit
prezentă permanent în viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei. Numai pe temeiul
acestei ipoteze se poate explica numărul impresionant de cruci scoase la iveală
de-a lungul anilor din vistieriile acestui pământ dobrogean spălat şi sfinţit cu
sângele martirilor. Numai la Tomis s-au descoperit 15 feluri de cruci din
ceramică, de o varietate şi frumuseţe inegalabilă, datând din anii 470-580.92
Poate de aceeaşi valoare incomensurabilă erau şi cele 19 cruciuliţe provenite
de la Sacidava, dintre care două erau din argint, două din bronz şi 15 din
plumb, majoritatea fragmentate93. S-au mai descoperit cruciuliţe (din aceeaşi
epocă) la Histria, Sacidava (comuna Lipniţa) şi la Beroe (Piatra Frecăţei)94,
însă cadrul restrâns al studiului nostru nu ne permite să facem evaluarea lor.
Unele obiecte liturgice şi mărturii epigrafice vin în sprijinul argumentării
noastre, inspirându-ne concluzia fermă că spiritul şi climatul vieţii creştine
polariza şi prolifera în jurul Sfintei Liturghii, comuniunea euharistică
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reprezentând încă din primele veacuri „principiul vital esenţial, supremul spirit,
sufletul cel mai intim al Bisericii Răsăritene”.95 Faptul acesta este ilustrat de
prezenţa unui set întreg de sfinte vase confecţionate din argint, descoperite
ocazional în anul 1984, pe malul Dunării, în dreptul cetăţii Sacidava, unde a
existat şi un centru episcopal. Setul datează din sec. IV-VI şi actualmente se
păstrează la Muzeul de istorie naţională şi arheologie din Constanţa. El este compus
din şase linguriţe, şase potire, o cană de mari dimensiuni, o strecurătoare, o căniţă
trilobată care servea ca tiplotă, o patera cu inscripţie şi un relicvarium.96
Valoarea artistică şi documentară a acestor obiecte de cult este inestimabilă,
demonstrând în mod evident faptul că piesele acestea nu îşi aveau altă destinaţie
şi utilitate decât în ritualul Sfintei Liturghii.
Alt argument istorico-arheologic care confirmă vechimea şi originalitatea
serviciului divin al Liturghiei creştine îl constituie numeroasele blocuri din
piatră sau din marmură, cioplite în formă de masă şi decorate cu simboluri
creştine. Aceste monumente serveau ca prestol la sfintele altare unde se săvârşea
jertfa euharistică sau ca mese pentru agapele frăţeşti ce se pregăteau după oficiul
divin al Sfintei Liturghii. La Tomis s-au descoperit trei obiecte de acest gen.
Primul este un fragment din piciorul unei sfinte mese, zidită din marmură,
datând din sec. II-III, împodobit cu o cruce monogramică şi cu figura unei
ornate şi inscripţionată cu însemnarea: „Spre împlinirea rugăciunii Sabinei,
Leontiei, Venerei şi Eufemiei”97. A doua piesă, descoperită la Tomis, este un
bloc de piatră în formă de masă cu două picioare mari, având pe marginea
din faţă săpată o inscripţie în limba greacă, iar alături de ea reprezentările
simbolice ale unui porumbel, a unui peşte şi a monogramului lui Hristos. Cel
de-al treilea obiect este iarăşi un bloc de piatră în formă neregulată, pe care
este imprimat monogramul lui Hristos şi în dreptul lui o inscripţie grecească
cu specificarea „jertfelnicul creştinilor”98.
Un alt obiect semnificativ şi deosebit de important ca valoare istorică şi
documentară este un opaiţ de lut în formă de disc cu mâner, descoperit la
95
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Bucureşti, 1994, p. 67.
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Tomis într-un sarcofag prin anii 1905-1906, datând din sec. IV. Pe aria centrală
a suprafeţii lui este înfăţişat chipul Mântuitorului binecuvântând, iar de jur
împrejur apar creonate busturile celor 12 Apostoli cu portretele lor distincte.
În mijlocul acestei imagini sunt inscripţionate cuvintele: „Pacem meum do
vobis” („Pacea mea o dau vouă”),99 mesaj rostit de Mântuitorul în clipele în care
le-a transmis ucenicilor Săi ultimile învăţături la Cina cea de Taină (Ioan 14, 27).
Aceste cuvinte au fost introduse în uzul liturgic încă din zorii creştinismului,
şi ele apar ca formulă de binecuvântare în textele celor mai vechi Liturghii
creştine100. Acest opaiţ este unic în relicvele descoperite la Tomis, iar ca realizare
artistică şi iconografică este una din piesele cele mai reprezentative.
Texte epigrafice cu conţinut neotestamentar s-au mai înregistrat şi pe alte
inscripţii, în special cele funerare descoperite la Tomis, Axiopolis şi Ulmetnum101,
însă nu prezintă prea multă relevanţă pentru istoria cultului divin.
Vocabularul creştin, în special cel de natură liturgică, se caracterizează
prin prezenţa imperativului definit de unii lingvişti ca „performativ primar
care face ca un act de discurs să fie recunoscut ca atare în mod direct, fără a
mai trece printr-o frază reflexivă”.102
Pronumele personal de persoana I plural exprimă în context liturgic o
„persoană amplificată”103, pentru că orice act sau formă de cult implică angajarea
întregii Biserici sau a comunităţii rugătoare care imploră în rugăciunile ei mila
şi ajutorul lui Dumnezeu. De pildă, frecventa utilizare în Liturghiile răsăritene
a formulei liturgice Κύριε ̉ελέησον (Doamne miluieşte) exprimă iertarea
păcatelor şi, în final, dobândirea mântuirii şi a vieţii veşnice. Deci, expresia
aceasta are un pronunţat caracter penitenţiar dar şi eshatologic, căci ori de
câte ori ne împărtăşim cu Sfântul Trup şi Sânge al Domnului nutrim
convingerea şi speranţa că îl primim „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de
veci”, aşa cum glăsuieşte preotul atunci când cuminecă din Sfântul Potir pe
fiecare credincios. Viaţa creştinilor din primele secole s-a conturat şi s-a format
99

I. BARNEA, Creştinismul în Scythia...,, p. 70. A se vedea şi Emilian POPESCU, Inscripţiile
greceşti..., p. 90-91
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Constituţiile Sfinţilor Apostoli, cartea a VIII, cap. 12, trad. rom. cit., p. 301.
101
Vasile PÂRVAN, Contribuţii epigrafice..., p. 83-84, Emilian POPESCU, Inscripţiile
greceşti..., p. 47
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A. JAUBERT, La lecture pragmatique, Paris, 1990, p. 136.
103
E. BENVENISTE, Problemes de linguistique generale, Paris, 1966, p. 233.
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în ambianţa şi atmosfera rugătoare şi înălţătoare a Sfintei Liturghii. „A primi
Trupul şi Sângele Domnului înseamnă a primi viaţa veşnică. Aşa spun Irineu
şi Părinţii primari; acesta este spiritul rugăciunilor şi al laudelor Liturghiei”104.
Termenii λόγος εύχής atestaţi la Tomis şi Callatis pe inscripţiile creştine
din secolele V-VI105, înseamnă „o cuvântare în formă de rugăciune”, sau „vorbire
cu caracter de rugăciune”106, care este tipică Liturghiei, pentru că marea
rugăciune euharistică (numită cu termenul tehnic anafora, pentru că descrie
opera Providenţei dumnezeieşti şi lucrarea răscumpărătoare a Fiului lui
Dumnezeu) nu putea avea decât înfăţişarea unei naraţiuni sau a unei cuvântări
solemne. Un mare apologet creştin, trăitor în secolul II, care ne redă structura
sumară a Liturghiei din timpul său, utilizează aceiaşi termeni când se referă
la actul prefacerii Cinstitelor Daruri. El spune că „hrana” noastră cea de toate
zilele (pâinea şi vinul) „este transformată prin rugăciunea cuvântului”107,
expresie consemnată pe inscripţiile creştine din primele şase secole, ceea ce
înseamnă că ritul liturgic primitiv a fost comun, constituind sursa şi izvorul
primordial din care au derivat şi s-au format Liturghiile noastre bizantine.
Conceptele de pax şi comunio descifrate pe textul unor inscripţii creştine
fac referire directă la comunitatea credincioşilor şi desemnează caracterul
instituţional al Bisericii, act înfăptuit în mod sistematic prin aportul şi
atitudinea generoasă a împăraţilor cinstitori de Dumnezeu,108 care au
întreprins o politică religioasă favorabilă Bisericii.

104

Nicolae ARSENIEV, trad. rom. cit., p. 62.
Adriana Claudia CÎTEIA, Instituţii ecleziastice pe litoralul vest-pontic în lumina izvoarelor
arheologice, literare şi epigrafice în secolele IV-VII, Ed. Muntenia, Constanţa, 2006, p. 431.
106
Pr. Prof. Dr. Petre VINTILESCU, Încercări de istoria Liturghiei, Bucureşti, 1930, p. 90.
107
SF. IUSTIN MARTIRUL, Apologia întâia, cap. LXVII, trad. în rom. de Pr. Prof. Olimp
CĂCIULĂ, în col. PSB, vol. 2, Apologeţi de limbă greacă, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1980, p. 70.
108
În rândul acestora se înscrie la loc de frunte numele împăraţilor: Constantin cel Mare,
Teodosie I, Anastasius şi Justinian. Alături de aceştia merită amintit şi împăratul Zeonon care, „a
dat în anul 482 decretul numit Henoticon, prin care se urmărea refacerea unităţii Bisericii, care
fusese tulburată de dezbinarea dintre creştini, în special în Răsărit, cauzată de refuzul multora de
a accepta hotărârile celui de al IV-lea Sinod Ecumenic cu privire la cele două firi ale lui Hristos”,
Asterios GEROSTERGIOS, Justinian cel Mare, sfânt şi împărat, trad. în rom. de Ovidiu IOAN,
Ed. Sofia, Bucureşti, 2004, p.137. Politica împăraţilor bizantini ne-a avantajat şi pe noi românii,
pentru că „Biserica din Dacia, aflată sub barbari, a rămas într-o strânsă legătură cu Imperiul de
la sudul Dunării. Iar dovada acestei strânse legături o face, între altele, Novela XI a împăratului
bizantin de origine traco-dacă Justinian, din secolul VI, care hotărăşte – prin lege – ca malul
stâng al Dunării se depindă de Arhiepiscopia recent înfiinţată de dânsul, lângă satul copilăriei
105
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După prăbuşirea frontierei dunărene a Imperiului Roman de Răsărit (în
anul 602) şi pătrunderea masivă a slavilor în Peninsula Balcanică, fenomen
care a generat crearea primei formaţiuni statale bulgaro-slave de la sud de
Dunăre, viaţa bisericească din Dobrogea va fi supusă unor nefaste transformări,
soldate cu distrugerea oraşului Tomis şi desfiinţarea episcopatelor existente în
centrele urbane ale provinciei, afectate şi ele de devastările provocate de marea
invazie avaro-slavă.
Este posibil ca unele scaune episcopale să fi supravieţuit, iar reşedinţa
arhiepiscopiei Tomisului să fi fost transferată în altă localitate. Oricum, în
această perioadă de declin, traversată de întregul Imperiu Roman, s-a făcut
simţită trecerea lentă de la antichitatea greco-romană târzie la epoca feudală;
de la era basilicii şi a inscripţiei funerare paleo-creştine la biserici cruciforme;
de la cultul embrionar şi improvizat la forma sa avansată şi îmbogăţită prin
creaţiile poeziei imnografice alcătuite de marii melozi şi compozitori bizantini109.
Contactul neîntrerupt cu slavii din sudul Dunării în cea de a doua jumătate a mileniului întâi a facilitat şi mai mult deschiderea spre asimilarea culturii
şi spiritualităţii bizantine, pentru că aceşti slavi, care „primise, în mare parte,
creştinismul, îl duseră cu ei în Peninsula Balcanică, unde găsiră un şi mai
puternic substrat creştin. Astfel şi dincolo de hotarele stăpânirii de fapt a
Bizanţului, aceeaşi religie, reprezentată de episcopii dunăreni unea pe
locuitorii deosebitelor ţări”.110
Faptul că românii nu aveau la vremea respectivă (sec. VI-XI) o organizare
bisericească bine întemeiată, i-a determinat „să păstreze mai departe legăturile
lor bisericeşti cu malul drept al Dunării. De la un timp, Biserica bulgărească
şi a avut cărturarii şi caligrafii ei, care imitau, după putinţă, strălucita viaţă
culturală a Bizanţului grecesc”.111 La adăpostul şi umbra acestui curent slavobizantin s-a conturat şi spiritualitatea şi cultura noastră românească şi

sale, Justiniana Prima (azi oraşul Scoplie), la câţiva kilometri departe de Tauresium, satul natal al
copilăriei împăratului”, I. POPESCU-SPINENI, „Vechimea creştinismului la români”, în. vol.
Probleme actuale în Biserică şi stat, Iaşi, 2009, p. 278.
109
„În mileniul marilor migraţii (sec. III-XIII), istoria românilor se mişcă între imperiul
de la Constantinopol (al noii Rome) şi popoarele migratoare. Cel dintâi a fost un factor de consolidare al caracterului romanic şi al creştinării”, Ion BULEI, Scurtă istorie a românilor, Ed. Meronia,
Bucureşti, 1996, p. 15.
110
Nicolae IORGA, Istoria Bisericii..., p. 19.
111
Nicolae IORGA, Istoria Bisericii..., p. 19-20.
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bisericească. Prin filiera aceasta „au pătruns la noi cuvintele slave sau slavo-greceşti care denumesc părţile slujbei, cărţile întrebuinţate în ea, felurite rugăciuni
şi cântări, într-un cuvânt, toate amănuntele bisericeşti”.112 Limba slavonă care
a circulat la noi vreme îndelungată în Biserică şi în cancelariile domneşti a fost
mantia protectoare care ne-a ferit de influenţele străine şi sub ocrotirea ei ne-am
păstrat şi cultivat originalitatea limbii, a obiceiurilor, a tradiţiilor şi rânduielilor
liturgice şi ne-am creat o literatură şi cultură proprie românească. Aşa cum
afirma cândva un mare ctitor al culturii noastre teologice, „poporul român e
datornic să înveţe, să împrumute, să-şi lărgească spiritul pe măsura dimensiunii
universale. Dar el încadrează totul în originalitatea spiritului propriu. El dă o
soluţie proprie raportului între universal şi specificul naţional.”113
*
Acest aspect esenţial este reflectat cu toată obiectivitatea şi în toată
complexitatea lui în gama variată de inscripţii creştine şi monumente
sculpturale, de construcţii basilicale şi jertfelnice impunătoare descoperite în
acest pământ binecuvântat şi sfinţit al Dobrogei. Ele dezvăluie intensitatea şi
frecvenţa manifestărilor creştine într-un mediu dens şi omogenizat, acela al
romanităţii pontice, unde a rodit din belşug cuvântul învăţăturii Sfântului
Apostol Andrei şi în care s-a plămădit aluatul sfinţeniei prin nevoinţa şi jertfa
asceţilor şi a martirilor dreptmăritoarei credinţe, ce şi-au dăruit sufletele şi
viaţa lor lui Hristos Dumnezeul nostru.
112

Nicolae IORGA, Istoria Bisericii..., p. 20. „Legăturile bisericeşti ale românilor cu biserica
slavă a bulgarilor a avut ca u rmare introducerea limbii slavone în biserica românească. Faptul
acesta se petrecu prin secolile al X-lea şi al XI-lea. Românii trimit în acest timp, pe cei ce aveau
să fie preoţi prin satele lor, ca să capete hirotonisirea de la vlădicii slavi de peste Dunăre. Neapărat
că, spre a-i putea hitoronisi, vlădicii slavi le vor fi cerut să deprindă rugăciunile şi motivele uzuale
în slavoneşte: fie că învăţau să le citească în această limbă, fie că le reciteau, începu astfel, încetul
cu încetul de prin secolul al X-lea, să se introducă în bisericile româneşti slujba în slavoneşte...
Acum, cultul bisericesc e arătat clericilor români de către slavi în toată întinderea lui, potrivit
cărţilor de ritual. O bogată terminologie creştină de origine slavă se introduce în acest timp în
biserica şi limba românească, terminologie referitoare tocmai la organizaţia şi slujba bisericească,
ca: vlădică, duhovnic, stareţ, mucenic, clopot, smirnă, tămâie, utrenie, vecernie, spovedanie, grijanie, molitvă prohod, progribanie, hram, strană, cădelniţă, ceaslov, cazanie, pustnic etc.”, Pr.
Prof. Nicolae DOBRESCU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru seminariile teologice,
Bucureşti, 1912, p. 11.
113
Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Reflecţii despre spiritualitatea poporului român, Ed.
Elion, Bucureşti, 2004, p. 124.
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Inscripţiile şi obiectele paleocreştine din această zonă, la care se vor mai
adăuga poate şi altele în scurgerea vremii, sunt mărturii grăitoare ale creştinătăţii noastre ortodoxe şi certifică peste veacuri persistenţa cultului creştin
ortodox în toată autenticitatea şi splendoarea lui, pentru că, în ciuda tuturor
vicisitudinilor istorice şi a furtunilor eretice care au zbuciumat şi frământat
acest pământ strămoşesc, credincioşii, clericii şi ierarhii tomitani au păstrat şi
au transmis vie flacăra dreptei credinţe.
Sursele epigrafice deschid cercetării un larg orizont de cunoaştere. Ele
scot în relief statornicia în credinţă a strămoşilor noştri, frumuseţea, adâncimea şi puritatea Ortodoxiei, profilul şi eroismul moral al celor care au apărat-o cu străşnicie şi au pecetluit-o cu preţul vieţii lor. Valoarea acestor
inscripţii rezidă în faptul că ele se constituie în documente originale, directe,
contemporane, un fel de arhive fără de care cunoştinţele noastre ar rămâne
vagi şi incomplete.
Inscripţia are prin ea însăşi, dincolo de sistemul religios de referinţă în
care se încadrează, o importanţă soteriologică aparte, relevând conştiinţa curată,
mintea trează şi veghetoare, inima sinceră şi iubitoare de Dumnezeu şi viaţa
sfântă şi neprihănită a celor care şi-au consacrat numele şi au relatat scriptic
pe firmamentul istoriei faptele lor virtuoase care rămân pentru posteritate
pildă strălucitoare de evlavie şi de adevărată trăire creştinească. Această „literatură a pietrei” marchează raportul omului cu divinitatea, dă expresie recunoaşterii şi încrederii într-o existenţă veşnică după moarte şi demonstrează
tuturor că, prin noul său duh de viaţă, „creştinismul nu era o religie simplă
sau o sectă ca multe din acelea care circulau în lumea greco-romană, ci era
manifestarea uriaşei puteri a lui Dumnezeu în lume, cu scopul de a crea un
cosmos nou”.114
În general, inscripţiile au fost redactate în limba vorbită de popor. Conţinutul lor trebuia înţeles de populaţie şi, de aceea, ele erau compuse în graiul
cotidian. Inscripţiile în limba latină reprezintă o pătrime la număr faţă de cele
scrise în limba greacă,115 iar aceasta nu s-a datorat faptului că elementul grec
ar fi prevalat celui roman din punct de vedere cultural, ci „pentru că limba
greacă era o limbă vulgară pe care o întrebuinţa poporul şi nu pentru că era
114
115
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o limbă superioară pe care ar fi cerut-o ambiţia statului”.116 Aceeaşi transformare
s-a petrecut în decursul timpului şi atunci când limba greacă a fost înlocuită
în cult cu slavona, iar aceasta, la rândul ei, cu limba română, în momentul
când ea a devenit mult mai accesibilă şi mai înţeleasă de popor.117
Caracteristicile limbii în care au fost scrise inscripţiile paleocreştine oglindesc
condiţia socială şi nivelul cultural al celui ce o aşeza, iar conţinutul lor pun
într-o lumină cu totul aparte continuitatea latinităţii noastre şi acurateţea
ortodoxiei româneşti din ţinuturile danubiano-pontice, argumentând cu tărie
adevărul că romanitatea şi creştinismul nostru ortodox au constituit cele două
coordonate magistrale ale etnogenezei noastre.

Summary: Epigraphical evidence of Christian cult within the Danubian and Pontic
territory during the reign of Holy Emperor Constantine the Great, and other
Byzantine emperors.
The epigraphical evidence having a purely Christian and liturgical meaning,
that we have mentioned in this study, bring into focus the true – heartedness of the
Orthodox faith and the liveliness of the religious life that our Daco-Roman ancestors
used to practice and cultivate within the geographical area between the Danube and
the Black Sea.
Most of the Christian inscriptions were written out in the language commonly
spoken by everyone and engraved on sundry objects made of stone, metal, pottery,
blocks of wall or bricks.
The text of these inscriptions used to register names of martyrs, high
ecclesiastics of Tomis, clergymen of different hierarchic ranks, catechumens or
neophytes (newly baptized Christians), liturgical expressions, invocations and
fragments of prayers, donations that certain faithful used to make for dwellings of
worship, different names of churches, names of founders and well-doers, Christ’s
monogram, Christian symbols, scriptural texts, locutions of blessing and sometimes
even engravings drawing the face of our Savior, the Theotokos and the Holy Apostles.
This whole diverse gamut of information related in writing in the text of the
inscriptions are indicative of lots of Christian communities existing in the Dobrudja
area in the first six centuries, having an official and uniform cult, well-defined
doctrine and traditions, their own sacramental high clergy as well as dwellings of
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Nicolae IORGA, Istoria literaturii româneşti, introducere sintetică, Ed. Minerva, Bucureşti,
1988, p. 30.
117
Nicolae IORGA, Istoria literaturii..., p. 30.
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worship built in the Eastern style. All these are illustrative of the vigorous conquering
power of the new Christian cult, now deeply rooted into the territory between the
Danube and the Black Sea because of the spreading here of the new Evangelical
teachings.
This historical evidence may also be verified and confirmed by the great
number of basilicas built in the distinctive Eastern style of architecture, as well as by
sundry objects of cult discovered in this territory, dating back to the paleochristian
age, such as: small crosses, chandeliers, amphoras, holy vessels, teaspoons and sacred
lamps, some of them being engraved with Christian symbols and inscriptions written
in Latin or Greek.
Even despite the infrequency of discoveries, the diversity of liturgical objects
and the vast crowd of Christian inscriptions which were made out and interpreted
by specialists cause us to comprehend that the Christian life within the Danubian
and Pontic territory saw great prosperity, and the Christian cult developed and spread
irresistibly in this geographical area.
The evolution of this religious phenomenon was being disturbed by the
invasion of the Avars and the Slavs in the 6th and the 7th centuries: they succeeded
in disquieting somehow the Church life in the area, but this period of confrontation
was soon outrun after the Slavs had been converted to the Byzantine Rite Christianism.
From that time onwards the Slavs themselves became factors of dissemination and
consolidation of the Byzantine Rite Christianism, and having frequently come into
contact with our ancestors, they caused them to adopt their own direction that did
inaugurate a new stage of our Christianism, i.e., the conclusion of the Daco-Roman
period and the dawn of the Romanian Christianism.
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Stareţii Schitului Românesc Prodromu
Marea Lavră – Athos1
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Acest studiu este o trecere în revistă a stareților pe care Schitul Românesc
Prodromu din Muntele Athos i-a avut în cei peste 150 de ani de existenţă. Dintre
aceștia s-au remarcat în mod deosebit Ieroschimonahul Nifon, Ieroschimonahul
Damian, Ieroschimonahul Veniamin şi Protosinghelul Petronie, care au avut o
contribuție esențială atât în plan administrativ-gospodăresc cât și în organizarea unei
obști monahale de înaltă ținută și trăire duhovnicească.

Doi foşti stareţi ai schitului, Ieroschimonahii Damian şi Antipa arată că
primii vieţuitori pe locul unde se află în prezent Schitul Românesc Prodromu,
au fost când români, când greci. Astfel, pe la 1750, Monahul Macarie, român
de origine, zideşte o casă (colibă) cu mai multe încăperi. Apoi, Ieromonahul
Iosif, grec din Insula Hios, care cumpără această colibă, în anul 1794 îi
restaurează paraclisul cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”,
coliba Monahului Macarie devenind chilia Ieromonahului Iosif cu hramul
amintit.
Ieroschimonahul Iustin Duhovnicul, pe la 1800, cumpără de la Marea
Lavră chilia cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, cu
intenţia de a o transforma în schit chinovial, devenind primul stareţ al acestei

1

Studiu alcătuit cu ajutorul datelor din Registrul pentru tot personalul confrăţimii chinoviului
românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, completat cu date şi informaţii din surse menţionate
în text.
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chilii din ţinutul Vigla, după unele documente numit Ianikopole. În
Kiriakodromion, editat de Arhiepiscopul Dositei al Ungrovlahiei, la Bucureşti,
în anul 1801, găsim următoarea însemnare la subsolul cărţii: „Acest
Kiriakodromion s’au trimis de noi sfinţiei sale părintelui duhovnicul kir Iustin
din Sfântul Munte al Atonului de la schitul Prodromului de la stirna ce este
la Sfânta Mănăstire Lavra, la anul 1802: Gherontie şi Grigorie”2. Semnatarii
acestei însemnări erau ucenici ai Cuviosului Paisie de la Neamţ3.
Pe la 1820, prin alungarea în chip minunat a lăcustelor din grădina
Mănăstirii Lavra, Duhovnicul Iustin, obţinând izvorul de apă de lângă chilia
Kir-Isaia şi aprobarea pentru întemeierea unui schit cu viaţă de obşte, a trecut
mulţumit la cele veşnice. El a lăsat moştenitori doi ucenici: schimonahii
Grigorie şi Patapie.
În anul 1840 sunt înscrişi aici trei novici: Ieroschimonahul Nifon, Ieroschimonahul Nectarie şi Schimonahul Theodosie. Ei au preluat conducerea
şi demersurile începute cu aceeaşi intenţie, și anume întemeierea unui schit
românesc chinovial.
Perioada de la 1750 până la 1850–1852 este una de organizare a chiliei
cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Ianicopole –
Vigla, Marea Lavră. De la această dată începe istoria Schitului Românesc
Prodromu din Sfântul Munte Athos.
Lista stareţilor şi perioada în care aceştia au stăreţit:

· Nifon Ieroschimonahul, 1852 – 1870;
· Damian Ieroschimonahul, 15.08.1870 – 28.02.1891;
· Ghedeon Ieroschimonahul, 1891 – 1900;
· Antipa Ieroschimonahul, 1900 – 1914;
· Ioasaf Ieroschimonahul, 1914 – 1915, prima dată;
2
Kiriakodromion, Bucureşti, 1801, nr. de inventar 8, filele 1-3 (biblioteca Schitului
Prodromu).
3
În 1812, Sfântul Grigorie Dascălu pleacă împreună cu prietenul său Gherontie la Sfântul
Munte, pentru „a se închina sfintelor mănăstiri celor de acolo şi să se întâlnească cu părinţii cei
cuvioşi pentru folosul sufletului“. Poveţele duhovniceşti s-au dovedit foarte utile, dar, din nefericire, pe drumul de întoarcere în apropiere de oraşul Plovdiv, Bulgaria, au fost atacaţi de hoţi.
Puţinele lor bunuri au fost prădate, iar Gherontie a murit din cauza bătăii crunte la care au fost
supuşi. Sfântul Grigorie l-a îngropat împreună cu un alt călugăr la Mănăstirea Anarghiri, aflată
în zonă. După şapte ani se va întoarce pentru a-i lua osemintele, pe care le va îngropa la Mănăstirea
Neamţ. În 1823 Sfântul Grigorie devine mitropolit al Ţării Româneşti.
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· Anichit Ieroschimonahul, 1915 – 1917, prima dată;
· Iacov Ieroschimonahul, 1917 – 1919;
· Pimen Ieroschimonahul, 1919 - 1920;
· Hrisostom Ieroschimonahul, 1920 – 1921;
· Anichit Ieroschimonahul, 1921 – 1926, a doua oară;
· Ioasaf Ieroschimonahul, 1926 – 1936, a doua oară;
· Arsenie Ieroschimonahul, 1936 – 1945;
· Corneliu Schimonahul, 1945 – 1947;
· Epitropie, 1947 – 1952;
· Veniamin Ieroschimonahul, 1952 – 1980;
· Ilarion Arhimandritul, 1980 – 14.01.1985;
· Petronie Protosinghelul, 14.01.1985 – 6.02.2011;
1. Ieroschimonahul Nifon – Nicolae Ionescu (1802-1899), stareţ: 1852
- 15 august 1870
Născut în 1802, în localitatea Tutova - Bârlad, s-a închinoviat şi a fost
tuns în monahism la Mănăstirea Horaiţa în ziua de 14 iunie 1825. În data de
25 iunie 1840, ajunge în Sfântul Munte, într-un loc numit Vigla, aproape de
Peşterea Sfântului Atanasie Athonitul, la Chilia „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul” – Marea Lavră. El este fondatorul Chinoviului Român
Prodromu. A continuat demersurile pentru fondarea schitului românesc,
începute de Ieroschimonahul Iustin în anul 1820. Din dorinţa şi cu strădănia
cuviosului Nifon s-a putut realiza Icoana Maicii Domnului - Prodromiţa,
pictată în chip minunat la Iaşi – Copou, în noaptea prăznuirii Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel, 1863. Acest fapt ne încredinţează că Icoana Prodromiţa
este o binecuvântare de la Dumnezeu şi un semn al dragostei Maicii Domnului
faţă de noul aşezământ monahal românesc din Sfântul Munte. Prin strădania
Ieroschimonahului Nifon s-a ridicat corpul de chilii din partea de nord,
arhondaricul, clopotniţa, biserica mare sfinţită, în ziua de 21 mai 1866, de
Arhiereul Isaia Dioclias Vicol, fostul stareț al Mănăstirii Golia din Iaşi, devenit
episcop al Romanului, fiind însoţit de Arhimandritul Sofronie Vârnav, ca
delegat al Mitropolitului Nifon al Ţării Româneşti şi al Guvernului Ţărilor
Române. La aceeaşi dată s-a întemeiat şi biblioteca schitului, care avea, atunci,
o altă locaţie. În această măreaţă activitate a fost ajutat de ucenicul său, Ieroschimonahul Nectarie, dar şi de toţi vieţuitorii din obşte, mitropoliţii şi
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domnitorii celor două provincii româneşti, mulţime de credincioşi români şi
ruşi, precum şi de Ieroschimonahul Antipa, devenit Sfântul Cuvios Antipa
de la Calapodeşti. După terminarea lucrărilor de construire a corpului de chilii
şi a bisericii şi după marea sărbătoare de sfinţire a bisericii, Ieroschimonahul
Nifon şi-a dat demisia de mai multe ori, motivând că este în vârstă. În luna
mai 1869 se retrage din stăreţie. La 15 august 1870, se alege un nou stareţ Ieroschimonahul Damian, iar în aprilie 1882 se retrage într-o chilie din
vecinătatea Peşterii Sfântului Atanasie Athonitul. După cum arată Ieroschimonahul Damian, în lucrarea Cestiunea Schitului Românesc chinovial…, între
anii 1870-1879, Ieroschimonahul Nifon a luptat pentru revenire ca stareţ sau
transferarea stăreţiei către ucenicul său, Schimonahul Nectarie, şi mai ales
pentru ca schitul să se numească „Moldovenesc”, cu personal redus la 20 de
monahi moldoveni, sub conducerea directă a Marei Lavre sau a Mănăstirii
Rusicon, ceea ce nu a reuşit4. În data de 5 decembrie 1899 a trecut la cele
veşnice şi a fost înmormântat în micuţul cimitir al peşterii sale, din vecinătatea
Peşterii Sfântului Atanasie Athonitul. A fost deshumat în vara anului 1987,
cu binecuvântarea Mănăstirii Lavra, iar osemintele i-au fost aşezate în cripta
de sub altarul bisericii Schitului Prodromu, construită de el cu acest scop.
Capul său se păstrează în gropniţa Mănăstirii Lavra.
2. Ieroschimonahul Damian – Dumitru Dimitrescu Procopiu (†8 Aprilie
1917), stareţ: 15 august 1870-28 februarie 1891
Născut în Bucureşti, intră în obştea monahală a Schitului Prodromu în
anul 1859, unde este călugărit. După retragerea din stăreţie a Ieroschimonahului Nifon, în luna mai a anului 1869, a fost ales stareţ al schitului. A fost hirotonit preot de către Arhiereul Calinic Mocxonicíu (Moshonisiu), în data de
25 august 1870, cum se menţionează într-o „înştiinţare” din Liturghierul
tipărit la Bucureşti în anul 18335. În timpul stăreţiei lui s-a construit corpul
de chilii din partea de sud, care avea încorporat: cancelaria, spitalul, farmacia,
banca-depozit de bani şi alte valori, sinodiconul cu camerele oficiale şi chilii
pentru monahi, lucrare încheiată în 18826. Tot în timpul stăreţiei lui s-au

4

Ieroschimonahul DAMIAN, Cestiunea Schitului Românesc chinovial…, Bucureşti, 1879.
Liturghierul, Bucureşti, 1833, nr. inventar 125, p. 12
6
Însemnare pe placa de marmură aşezată deasupra intrării în clădirea de Sud a Schitului.
5
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zidit clădirea ce adăposteşte biblioteca (inscripţia în piatră de deasupra uşii
menţionează anul 1882), brutăria, clădirea fierăriei, alteliere şi arsanaua
(debarcaderul), tot atunci întocmindu-se şi actele pentru proprietatea din
insula Thassos. În lucrarea Cestiunea Schitului Românesc chinovial…, Ieroschimonahul Damian arată că din 1869 până în 1879 a luptat pentru revendicarea drepturilor schitului de a fi schit românesc, aşa cum a fost fondat, pentru
toţi românii, pentru demnitatea monahilor români din Sfântul Munte şi a
românilor ortodocşi, în general7. În data de 21 februarie 1891, după cum precizează Arhimandritul Antipa Dinescu, în istoricul schitului, „fiind bolnav de
nervi, sfătuit de medici, demisionează şi pleacă la Bucureşti, apoi la Marsilia,
în Franţa”8. La plecare a lăsat „spre păstrare” în biblioteca schitului 84 de
cărţi9. Trece la cele veşnice la data de 8 aprilie 1917, nu se știe însă unde a
fost înmormântat.
3. Ieroschimonahul Ghedeon – Gheorghe Georgescu (1849-1909),
stareţ: 22 februarie 1891-21 mai 1900
Născut în anul 1849, în cătunul Dârvari, comuna Coslegi, județul
Prahova. În anul 1868, la vârsta de 16 ani, se închinoviază în Schitul Românesc
Prodromu din Athos, unde, în anul 1872, este tuns în monahism. În Registrul
personalului monahal se menţionează că a fost superior al schitului în perioada
11 martie 1891-1900, după ce, timp de 10 ani, a fost epitrop şi econom al
schitului. În timpul stăreţiei sale s-a modificat articolul 8 din Regulamentul
Schitului Prodromu pentru ca membrii consiliilor (Epitropia şi Domogherondia
bătrânilor) să se aleagă în fiecare an. Stareţul Ghedeon a fost și cel care a dat
binecuvântare Schimonahului Irinarh Şişman, să alcătuiască renumita lucrare
Istoria Muntelui Athos, în 22 volume, rămasă în manuscris. Ca proinstareţ,

7

Ieroschimonahul DAMIAN, Cestiunea Schitului…
Arhimandritul Antipa DINESCU, Istoricul Schitului Românesc Prodromu.
9
Aceste volume au fost înregistrate în biblioteca schitului abia în luna mai 1914, cu numerele de inventar: 3537-3621. Dintre acestea, 19 sunt de psaltichie, o parte în manuscris, 6
dintre ele neputând fi indentificate. În Psaltirea tipărită la Bucureşti în anul 1835, număr de inventar 4085 (la sfârşitul volumului), se găseşte o listă cu 27 de cărţi provenind de la Mănăstirea
Neamţ, 4 icoane, o cruce ferecată, o cutie cu sfinte moaşte şi o maşină de tipărit. Pe fiecare din
cele trei volume ale Idiomelarului, editat de Dimitrie Suceveanul la Mănăstirea Neamţ între anii
1856-1857, nr. de inventar 3606, se găsește nota: „Această carte mia dăruito mie Cuconul Dimitriţă, psaltul cel întâi al Moldaviei, pentru a dum[isale] pomenire. Damian Monahu 1867”.
8
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mai târziu l-a însoţit pe schimonahul Irinarh Şişman la mănăstirile din Sfântul
Munte, cu delegaţie din partea schitului, ajutându-l pe acesta să facă cercetări în
bibliotecile mănăstirilor athonite în vederea elaborării lucrării amintită mai sus.
În data de 8 mai 1900 a demisionat pentru că nu l-a „mai voit soborul”, cum se
precizează în declaraţia pe care a semnat-o și care se găsește în arhiva schitului.
În ziua de 17 martie a anului 1909 a trecut la cele veşnice, fapt confirmat de o
însemnare de pe un Ceaslov editat la Mănăstirea Neamţ în anul 178410.
4. Arhimandritul Antipa – Mihail Dinescu (1858-1942), stareţ: 9 mai
1900-1914
Născut la Slănic – Prahova în anul 1858, a urmat liceul comercial, având
şi talentul de a alcătui versuri. Biblioteca Schitului Prodromu păstrează un
manuscris al său din vremea studiilor medii, care conţine cursuri de merceologie, scrisori particulare, adresate membrilor familiei şi patru poezii patriotice
despre Războiul de Independenţă de la 1877. Este închinoviat în Schitul
Prodromu în anul 1880, având vârsta de 22 de ani şi este călugărit în 1886.
În anul 1900 devine superior – dicheu. A fost destituit în ziua de 4 septembrie
191411 şi se retrage la Mănăstirea Căldăruşani. Pe 13 februarie 1904 a scris
un frumos cuvânt pentru întărirea disciplinei şi stabilitatea duhovnicească a
obştii schitului. În anul 1906 publică lucrarea Minunile icoanei (?) Maicii
Domnului - Prodromiţa şi ale altor icoane făcătoare de minuni care se află în
schit. În 1924 revine în Sfântul Munte, de data aceasta, la Chilia ”Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, Capsala – Mănăstirea Pantocrator. Mai
multe manuscrise muzicale, recuperate, amintesc de vieţuirea sa în acea chilie.
Trece la cele veşnice în anul 1942 şi este înmormântat în cimitirul amintitei
chilii din Capsala.
5. Ieroschimonahul Iosaf – Ioan Ionescu (1858-1936), stareţ: 1914 2 noiembrie 1915, 1926 - 1936
Născut în 1858, în comuna Ghizdăveşti, județul Romanaţi (Dolj), se
închinoviază în Schitul Românesc în anul 1882, având vârsta de 24 de ani. A
fost tuns în monahism în acest chinoviu la data de 21 mai 1885, pe 12 iulie 1898
10

Ceaslov, Mănăstirea Neamţ, 1784, nr. de inventar 3199, p. 10.
Acest lucru este menționat într-o însemnare de la sfârşitul volumului Psaltirea, tipărit la
Bucureşti în anul 1835, nr. de inventar 4085.
11
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a fost hirotonit preot, iar în ziua 5 septembrie 1914 a fost ales superior al
schitului. La 1 noiembrie 1922 s-a retras din schit la chilia Colciu de pe
domeniul Mănăstirii Vatopedu. La 20 iulie 1926 se reînchinoviază în obştea
schitului Prodromu, urmând ca peste câteva luni, în ziua de 12 octombrie, să
se retragă pentru a doua oară, tot în Sfântul Munte. Revine în schit pe 30 noiembrie 1926 şi este reales superior pentru a doua oară. În ziua de 29 martie 1936
trece la cele veşnice şi este înmormântat în cimitirul chinovial.
6. Ieroschimonalul Anichit – Vasile N. Dumitriu (1887-1926), stareţ:
6 noiembrie 1915–1917, 1921–1926
Născut în anul 1887 în cătunul Sărăţeni, comuna Schineni, din județul
Tutova, la 1 noiembrie 1905 se închinoviază în Schitul Românesc Prodromu,
unde va fi tuns în monahism la 13 august 1906. A fost superior al schitului
în două perioade: 6 noiembrie 1915-1917, 1921-192612. La data de 6 decembrie 1926 a „dispărut din schit prin plutăria” (?), iar în ziua de 27 februarie
1927, ca urmare a dispariţiei sale, a fost exclus din obştea monahală a schitului.
7. Ieroschimonahul Iacov (Ţeţiu) Deciu (1917 – 1919)
Nu se știu foarte multe informații despre acest părinte13. Se cunosc doar
câteva însemnări, cum ar fi cea a Arhimandritului Veniamin Micle, care îl
menţionează ca stareţ al schitului în Catalogul manuscriselor, unde se află o
listă incompletă a stareţilor Schitului Prodromu. La 13 mai 1917, în procesul
verbal cu nr. 10 pentru formarea noilor consilii ale schitului, semnează ca
monah şi locţiitor de superior, fiind primul din consiliul economic14.
12

În Registrul de evidenţă al Bibliotecii schitului Prodromu, la luna octombrie a anului 1925,
sunt înregistrate opt cărţi, având numerele de inventar 3808-3815, cu menţiunea „Aceste cărţi
s-a[u] găsit 8 în cavia părintelui Stareţ Anichit”.
13
În Registrul pentru personalul schitului Prodromu nu se face nicio referire cu privire la acesta.
14
Alte însemnări: în Manuscrisul de cântări cu nr. 132/41, (catalogat de Arhid. prof. dr.
Sebastian Barbu Bucur), este o însemnare: „Părintele Iacov, Noul Istrail Provizoriu la Prodromul
S(c)hit Român din Sfîntul Munt(e) Atos 1917-1918. Iacob Deciu - Slănic. Konform articolul(ui)
19181 din lege”. (Nu se menţionează care lege. Însemnare cu creionul pe prima pagină.) În
Manuscrisul 87 cu nr. vechi de inventar – 2826, nemenţionat în catalogul Arhimandritului
Veniamin Micle, scrie: „Carte de Tedeumuri în Chinovia Română Prodromu, din Sfântul Munte
Athos. Scrisă de Monahul Iacob Decescu Slănicénu. Cântăreţ – 1892”. În Manuscrisul Stihirar...,
scris după altă carte de Părintele Protopsalt Iacob Deciu, Monah Prodromit…, anul 1909,
„cumpărată de la ucenicul P(ărinte) lui Antipa, Eftimie, la 10 Decem 1966 de Arhim. Dometie
Trihenea”, la fila 222v este însemnarea: „1909 Martie 17, P(ărinte)le Iacob Israil”.
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8. Ieroschimonahul Pimen – Petru Teodorescu (1862-1926), stareţ:
1919 – 1920;
Născut la 1862, în oraşul Ploieşti, s-a închinoviat în Schitul Prodromu la
vârsta de 21 de ani. În data de 7 mai 1876 este tuns în monahism în acest schit.
În 12 ianuarie 1920, semnează ca superior un proces verbal de alegere a epitropilor. În 24 februarie 1920 îşi dă demisia din cauza bătrâneţii. A trecut la cele
veşnice în data de 16 august 1926 şi este înmormântat în cimitirul schitului.
9. Ieroschimonahul Hrisostom – Grigorie N. Postolache (1884-1980),
stareţ: 1920-1921
Născut la 1884, în comuna Cârniceni, județul Iaşi, se închinoviază în
Schitul Prodromu la 1 mai 1908, având vârsta de 24 de ani. La 24 martie
1911 este tuns în monahism, urmând a fi stareț între anii 1920-1921. În ziua
de 23 mai 1921, se retrage din schit, merge la Bucureşti pentru o scurtă perioadă de timp, apoi se stabileşte la schitul Bucium din Iaşi, metoc al Schitului
Prodromu, unde a fost stareţ până în anul 1980, când trece la cele veşnice şi
este înmormântat în micul cimitir al schitului. În data de 29 mai 1922, obştea
schitului Prodromu analizează plecarea din schit a acestuia şi recurge la alegerea unui nou stareţ, în persoana Ieroschimonahului Anichit. Ieroschimonahul
Hrisostom îşi dă demisia abia în 6 decembrie 1923, când se adresează obştii
printr-o scrisoare, arătând motivele plecării sale, şi că „acea scrisoare poate fi
folosită ca demisie”. De menționat ar mai fi faptul că în Registrul de evidenţă
al Bibliotecii schitului, în anul 1943, sunt înregistrate 13 cărţi rămase de la
Părintele Hrisostom15, cu menţiunea: „cărți aduse din România cu venirea
proviziei a[le] părin[telui] Hrisostom Ieromonahul, 1943, octombrie 1”.
10. Ieroschimonahul Arsenie – Alexandru Mandrea (1870-1940),
stareţ: 1936-1945
Născut la 1870, în comuna Avereşti, județul Fălciu, este călugărit în anul
1891, iar în ziua de 12 decembrie 1902 este hirotonit preot. A trecut la cele
veşnice în data de 24 februarie 1940, fiind înmormântat în cimitirul schitului16.
15

Registrul de evidenţă al Bibliotecii schitului Prodromu, 9 cărți apar cu nr. de inventar:
3761-3769 şi alte 4 cărţi cu nr. de inventar: 3907-3910.
16
Alte date despre viața acestuia nu se cunosc; de asemenea, nu se găsesc procese verbale
despre alegerea şi activitatea lui.
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11. Schimonah Corneliu Manoliu (1874-1947), fost superior (24 septembrie 1945-5 noiembrie 1947)
S-a născut în anul 1874 în localitatea Huţani, comuna Brehuieşti, județul
Botoşani, iar la vârsta de 20 de ani a venit în schitul Prodromu, unde a fost
tuns în monahism în anul 1897. În ziua de 21 decembrie 1926, se retrage
din schit, urmând ca un an mai târziu, la data de 28 septembrie 1927, să fie
reînchinoviat. În ziua 24 septembrie 1947 este ales superior, deşi era doar
schivnic17, contracandidatul său, ieroschimonahul Veniamin, primind numai
3 voturi. Trece la cele veşnice în ziua de 5 noiembrie 194718.
12. Ieroschimonahul Veniamin Popa (1905-1994), stareţ: 12 aprilie
1952-1980
Născut în 1905 în comuna Odobeşti, județul Bacău, Vasile Popa a fost
închinoviat în schitul Prodromu la data de 15 noiembrie 1925, făcut rasofor
la 17 martie 1928, tuns în monahism la 24 decembrie 1928, iar în ziua de 29
iunie 1933 a primit schima mare, cu numele Veniamin. Între 15-24 februarie
1931 s-a retras din schit la Chilia românească Sfântul Artemie, de lângă Schitul
Sfânta Ana. Este hirotonit diacon la data de 12 iulie 1939 şi ieromonah la 12 iulie
1940. După alegerea Ieroschimonahului Hrisostom Postolache, plecat în ţară,
în demnitatea de stareţ al schitului, în ziua de 7 ian 1948, Ieroschimonahul
Veniamin a fost ales locţiitor de stareţ şi rămâne în această funcţie până la
alegerea sa ca stareţ în data de 17 martie 195219. În ziua de 28 aprilie 1994,
Ieroschimonahul Veniamin20 a trecut la cele veşnice şi a fost înmormântat în
cimitirul schitului.
17

Schimonahul Corneliu Manoliu este singurul stareţ al Schitului Prodromu care nu a fost preot.
După trecerea sa la cele veşnice, în Procesul verbal din 7 ianuarie 1948, se menţionează
că a fost ales superior, cu unanimitate de voturi, Ieroschimonahul Hrisostom Postolache (stareț
între anii 1920-1921). Acesta fiind în România, consiliul şi toată obştea schitului aştepta acceptul
scris al Ieroschimonahul Hrisostom pentru a deveni a doua oară stareţ. Ieroschimonahul Hrisostom
nu a dorit să mai fie stareț, iar obştea schitului a rămas sub conducerea unei epitropii formată
din 4 membri, aşa cum a fost de la decesul fostului superior, schimonahul Corneliu. Pentru
semnarea actelor s-a ales în unanimitate, ca locţiitor de stareţ, Ieroschimonahul Veniamin Popa.
19
Cf. Procesului verbal din data de 11 aprilie 1952.
20
Despre acesta avem și o însemnare de Pateric. Se ştie, din mărturisirea sa personală, că o
perioadă de timp nu a slujit la Sfântul Altar. Această destăinuire a făcut-o unor părinţi vieţuitori
în schit, închonoviaţi după ce el nu a mai fost stareţ. El s-a oprit de la slujire datorită unui semn
din timpul Sfinte Liturghii, şi anume: „o piatră venită din senin a lovit în geamul de la proscomidie,
pentru care fapt s-a speriat şi s-a oprit o perioadă de la slujire”. Un părinte ieromonah, pe numele
18
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13. Arhimandritul Ilarion – Ioan Lupaşcu (1930-2000), stareţ: 1980
– 14 ianuarie 1985
Născut în anul 1930, în comuna Gârbovi, județul Ilfov, în data de 5 septembrie 1954 a fost călugărit la Mănăstirea Cernica, având ca patron pe
Sfântul Ilarion cel Mare.
În ziua de 6 aprilie 1975, la vârsta de 45 de ani, se închinoviază în Schitul
Românesc Prodromu. În martie 1978 se retrage la chilia românească, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, de la Mănăstirea Xiropotamu. În ianuarie
1980, fiind ales egumen, revine în Schitul Prodromu. În octombrie 1984,
schimbat din funcție, se retrage la chilia Sfântul Ipatie de la Mănăstirea Vatopedu.
În data de 4 iunie 1995 revine la mănăstirea de metanie, iar în anul 2000 a
trecut la cele veșnice şi a fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica.
14. Protosinghelul Petronie – Petru Tănase21 (1916-2011), stareţ: 14
ianuarie 1985-6 februarie 2011
S-a născut în comuna Farcaşa, județul Neamţ, pe data 23 mai 1916, din
părinţii Ioan şi Olipiada. În ianuarie 1930 se mută la Mănăstirea Neamţ pentru
continuarea cursurilor primare. Urmează cursurile Şcolii de cântăreţi şi se
închinoviază în obştea Mănăstirii Neamţ, unde îl cunoaşte pe Sfântul Ioan
Iacob – Hozevitul, despre care va scrie mai târziu. Aici rămâne până în data
15 iunie 1934. Cu aprobarea dată, în data de 10 iulie 1934, de către Patriarhul
Nicodim, pe atunci stareţul Mănăstirii Neamţ, şi cu haine primite în dar de
la monahul Sava Perju, pe care-l pomenea cu evlavie şi recunoştinţă, fratele
Petru Tănase se înscrie la Seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica, unde
a urmat cursurile timp de 7 ani. Studiile seminariale le-a finalizat la Seminarul

său Irineu Curtescu, vieţuitor în obştea schitului în perioada 1992 - 1998, pe când lucra la
instalarea unor geamuri la gropniţă, fiind obosit, a adormit puţin şi a visat pe fostul stareţ Veniamin
Popa, care l-a întrebat de ce este necăjit. Ieromonahul Irineu i-a răspuns că nu poate potrivi
tâmplăria lucrată din timp în locul pregătit. Părintele Veniamin i-a spus: „Lasă, căci cu ajutorul
Maicii Domnului, vei reuşi!”. Atunci Părintele Irineu l-a întrebat: „Părinte Veniamin, sfinţia ta
eşti, te-ai mântuit?”, „Da!”, i-a răspuns vesel, Părintele Veniamin. Trezindu-se odihnit din somn,
care a fost foarte scurt, Părintele Irineu a reuşit destul de uşor să instaleze tâmplăria la gropniţă.
21
Biografie alcătuită de Arhim. Clement Haralam, majoritatea datelor fiind preluate din
dosarul personal al Părintelui Petronie, primit de la sfinţia sa în data de 26 decembrie 2010, din
Registrul pentru tot personalul confrăţimii chinoviului român din Sfântul Munte Athos, din
Arhiva Mănăstirii Neamţ precum și din mărturiile monahilor care l-au cunoscut, dăruite de Arhimandritul Timotei Aioanei etc.
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Central din Bucureşti, întrucât Seminarul monahal-Cernica se desfiinţase în
anul 1941. În urma examenului de diferenţă, a dat bacalaureatul – secţia
ştiinţifică, la Liceul Mihai Viteazul din Bucureşti, sesiunea din toamnă, 1942,
apoi s-a înscris la Facultatea de Teologie şi Facultatea de Matematici din
Bucureşti. Cursurile de matematică le-a urmat numai un an de zile din cauza
programului încărcat al celor două facultăţi. Pe lângă acestea, se angajase ca
impegat (funcţionar) la Cancelaria Sfântului Sinod, începând cu luna octombrie
1942, pentru a se putea întreţine la facultate. În 1943 se înscrie la Facultatea de
Litere şi Filozofie – Bucureşti, pe care a absolvit-o odată cu Teologia, în 1946.
Teza de licenţă în Teologie o susţine în anul 1947, tema acesteia fiind despre
Mănăstirea Neamţ, locul metaniei sale. Din anul 1946 este detaşat la secretariatul Patriarhului Nicodim până în luna septembrie a anului 1950, când a
fost numit profesor suplinitor la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ.
În seara zilei de 14 august 1942 este călugărit de stareţul mănăstirii, Arhimandritul Victorin Ursachi, având ca naş de călugărie pe ieromonahul
Ghenadie Pipirigeanu şi primind numele Petroniu. În perioada 1 octombrie
1942 – 1 septembrie 1950 a fost salariat de stat la Cancelaria Sfântului Sinod
şi Administraţia Patriarhală. În ziua de 20 septembrie 1942 este hirotonit diacon
pe seama Mănăstirii Neamţ de către Episcopul Eugen Laiu, slujba oficiindu-se
în biserica Mănăstirii Antim din Bucureşti. În ziua de 26 decembrie 1947
este hirotonit preot de către Preasfințitul episcop Iosif Gafton, în catedrala
patriarhală „Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucureşti, iar la sfârşitul
Sfintei Liturghii este hirotesit protosinghel.
Între anii 1947-1950 vieţuieşte în obştea Mănăstrii Antim din Bucureşti.
În anul 1950 revine în obştea Mănăstirii Neamţ, pentru că fusese numit profesor la Catedra de Muzică şi Tipic de la Seminarul monahal. Directorul
Seminarului, Preasfințitul Pavel Şerpe, i-a încredinţat şi alte catedre: Catehetică,
Omiletică, Noţiuni de pedagogie creştină, iar în ziua de 5 mai 1952 l-a hirotesit
duhovnic. La data de 25 octombrie 1952, se închinoviază în Mănăstirea Slatina,
unde a fost numit director şi profesor al Şcolii monahale, având ca ascultare
de obşte îngrijirea incintei (era un pasionat florar). În ziua 8 octombrie 1957
a devenit stareţ al Mănăstirii Slatina din Suceava, funcţie pe care o îndeplineşte
până la data de 27 aprilie 1959, când, în urma dispoziţiilor chiriarhale, este
scos din viaţa monahală prin decretul 410. Pentru o scurtă perioadă se retrage
la o proprietate particulară din satul Găineşti. Întrucât duminica venea la
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slujbă la Mănăstirea Slatina, Miliţia l-a sfătuit să plece din zonă. S-a mutat la
familia surorii sale Reveica, în satul Holeasa, comuna Broşteni (județul
Suceava), unde a lucrat, timp de 30 zile, ca muncitor forestier22.
În anul 1962, face o cerere la Patriarhie pentru a fi primit într-o mănăstireazil, nou înfiinţată pentru călugări şi maici în vârstă, dar, este numit ca paznic
la Casa de odihnă a Patriarhiei, însă cu ascultarea de secretar la Casa de Pensii
Curtea de Argeş. După o şedere de un an şi câteva luni, cu aprobarea
Patriarhului Justinian, în data de 9 martie 1963, se închinoviază în Mănăstirea
Curtea de Argeş şi primeşte dreptul de slujire la Sfântul Altar23.
La data de 1 februarie 1966, afectat de scăderea auzului şi hepatită cronică
se pensionează şi se închinoviază în obştea Mănăstirii Sihăstria. În această
perioadă face un pelerinaj la Sfântul Munte Athos24. Întors la Sihăstria, a făcut
demersuri pentru a veni definitiv în Sfântul Munte Athos, numit și Grădina
Maicii Domnului.

22

În decembrie 1961, Părintele Petronie scria următoarele: „Munca, cinstea şi corectitudinea le-am învăţat încă din copilărie, de la părinţi, care, fiind săraci, nu ne-au putut lăsa altă
moştenire, şi cu ele am străbătut până acum, de-a lungul anilor…Nu am făcut niciodată nici un
fel de politică şi nici n-am suferit vreo condamnare, nici de legile bisericeşti, nici de cele civile”
(din autobiografia personală, manuscris).
23
Fragment din cererea Părintelui Petronie adresată Patriarhului Justinian: „Sfânta Biserică
m-a luat în grija ei deosebită încă din pragul copilăriei: m-a primit în cinul călugăresc, mi-a
luminat mintea cu dumnezeieştile ei învăţături şi m-a cinstit cu harul Sfintei Preoţii. Departe de
a fi ajuns la înălţimea harului şi a cinstirii, totuşi, în cei peste 30 de ani de viaţă mănăstirească,
m-am străduit pe măsura neputinţelor mele să nu pătez haina şi să nu înjosesc vrednicia Preoţiei,
legându-mă cu întreit jurământ: la primirea călugăriei, la absolvirea Facultăţii de Teologie şi la
hirotonie să-mi păstrez neştirbită credincioşia, până la cea din urmă suflare. Nici atunci, când
mi s-a poruncit să părăsesc obştea şi să dezbrac haina călugărească, nu m-am clătit sufleteşte; am
făcut ascultare şi am rămas neînpuţinat în nădejdea reîntorcerii, încredinţat că toate se petrec
din îngăduinţa cea nepătrunsă de minte a Proniei Dumnezeieşti. De aceea, acum, după un an
şi mai bine de ascultare la Paraclisul Curtea de Argeş, unde aţi avut multă bunăvoinţă să mă
primiţi, Vă mărturisesc dorinţa şi Vă fac smerită rugăminte să binevoiţi a mă primi deplin în
obştea cea duhovnicească: dându-mi înalta binecuvântare să port haina călugărească şi să slujesc
la Altar”.
24
Cu prilejul acestui pelerinaj, Părintele Petronie va consemna, în cartea de oaspeţi a Chiliei
româneşti de la Mănăstirea Vatopedu, următoarele: „Viaţa pustnicilor fericită este. Pe coasta
muntelui, în preajma mării, este askitirionul românesc de la Colciu Athosului, unde se nevoiesc
părinţii români care, trecând marea vieţii lumeşti, s-au urcat pe muntele doririlor duhovniceşti.
În acest colţ de prezenţă, evlavie şi simţire românească, m-am învrednicit şi eu, câteva clipe, să
mă bucur de duhovniceasca dragoste a Preacuvioşilor Părinţi Ghedeon şi Dionisie, care au făcut
dintr-o paragină un colţ de Rai, care zi şi noapte se ostenesc spre cele înalte şi se roagă pentru
Pacea lumii şi sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru înflorirea Patriei lor dragi, aşteptând ucenici
din Ţară ca să se bucure de rodul ostenelelor lor... Mai mic între Ieromonahi... 18 oct. 1975”.
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În anul 1974, Înaltpreasfințitul Victorin Ursachi, Arhiepsicopul românilor din America şi Canada, l-a chemat pe Părintele Petronie în America pentru
a-i fi de folos în misiunea care o îndeplinea. Fiind bolnav și „socotindu-se
neindicat pentru a îndeplini mulţumitor această misiune”, Părintele Petronie
își cere scuze față de Înaltpreasfințitul Victorin că nu poate răspunde afirmativ
la această chemare, urmând a se închinovia în ziua de 2 martie 1978, la vârsta
de 62 de ani, în Schitul Românesc Prodromu din Mănăstirea Lavra – Athos.
A adus cu sine doi monahi, care, cu timpul s-au stabilit la alte aşezări monahale româneşti din Sfântul Munte, şi doi fraţi, care mai târziu au devenit Ieromonahul Atanasie şi Monahul Prodromu. La data de 18 martie 1978 este
recunoscut de Marea Lavră ca vieţuitor în Schitul românesc Prodromu şi
înscris în Δοκιμολογιον – Registrul începătorilor, iar la data de 19.07.1979
devine cetăţean grec. Pe 14 ianuarie 1985 este ales stareţ al Schitului românesc
Prodromu, unde formează o obşte de monahi, cu ajutorul cărora restaurează
şi îmbunătăţeşte condiţiile din biserică, bibliotecă şi unele clădiri ale schitului,
organizează ateliere (mecanică, pictură, sculptură, legătorie de cărţi, croitorie,
tâmplărie etc), el însuşi fiind deprins cu unele abilităţi încă de când învăţa la
seminar. Poartă corespondenţă cu regularitate şi punctualitate cu mulţi
credincioşi români şi greci, din România, Grecia şi din alte țări, precum şi cu
credincioşi de alte naționalități, mai ales vorbitori de limbă franceză. A ajutat
pe mulţi monahi români să se stabilească în Sfântul Munte, deşi ştia că nu
toţi doreau să rămână la Schitul Prodromu. Apreciat şi respectat de conducerea
bisericească din ţară, în anul 1993, Părintele Petronie a fost propus de Patriarhia
Română să fie ridicat la rangul de arhimandrit, dar a refuzat. În ziua de 10 martie
2002, pentru merite deosebite aduse Națiunii Române, prin lucrările publicate,
activitatea desfăşurată şi reconstrucţia și restaurarea Sfintei Mănăstiri
Prodromu, Senatul Universităţii din Oradea a acordat Ieromonahului Petronie,
titlul ştiinţific de Doctor Honoris Causa.
Părintele Petronie a publicat mai multe cărţi pentru monahi şi pentru
credincioşii obişnuiţi, dintre care amintim următoarele: Uşile pocăinţei,
meditaţii duhovniceşti la vremea Triodului25; Icoane smerite din Sfânta Ortodoxie
Românească; Bine eşti cuvântat Doamne - meditaţii (2004); Întâmplări
25
Lucrarea este tradusă în limba greacă cu titlul următor: ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ
ΤΡΙΩΔΙΟΥ (2003).
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minunate din vremea noastră26; Chemarea Sfintei Ortodoxii (2006); Schitul
românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni;
Viaţa şi învăţăturile Sfântul Ierarh Nifon al Constanţianei (traducere din limba
greacă, 2002); Scurt îndrumător pentru pelerinii români (2006); Interviu cu
Sorin Dumitrescu (înregistrare video, 1993); Interviu cu George Cabaş27.
De asemenea, a publicat o serie de articole de trăire duhovnicească sau
impuse de vreme în publicaţii din România şi Grecia, cum ar fi: Răspuns la
un articol calomniator la adresa monahilor români din Sfântul Munte;
Descoperirea noului Sfânt Ioan Iacov – Hozevitul (1980).
Este necesar să amintim şi pelerinajul făcut la Tesalonic, la biserica
„Schimbarea la Faţă”, în martie 1990, cu moaştele Sfântul Ioan Botezătorul,
în vederea strângerii de ajutoare pentru români, care în decembrie 1989 îşi
dobândiseră eliberarea de sub stăpânirea comunistă.
În anul 1993 a făcut un pelerinaj în România participând la sfinţirea
mănăstirii de pe Muntele Ceahlău, aproape de locurile natale, şi la punerea
pietrei de temelie a schitului „Sfânta Cruce” din Poiana lui Ion, pendinte de
Mănăstirea Sihăstria, precum şi la alte evenimente28.
În anul 2011, înainte de a împlini vârsta de 95 de ani, în luna ianuarie,
a împlinit 81 de ani de vieţuire monahală. Ca monah, a vieţuit în mănăstirile:
Neamţ, Cernica, Sfântul Antim din Bucureşti, Slatina, Curtea de Argeş,
Sihăstria, toate din România, iar din ianuarie 1978 în Schitul româneasc
Prodromu din Sfântul Munte al Athonului, fiind sub jurisdicţia Mănăstirii
Marea Lavră a Sfântului Atanasie Athonitul.
În toată această perioadă de 33 de ani de vieţuire şi slujire în Grădina Maicii
Domnului din Athos, a fost nelipsit de la slujbele bisericii, citind, dar mai ales
cântând la strană, fiind un om de echilibru şi de stabilitate în obştea monahală29.
Deoarece Părintele stareţ Petronie, de mai multă vreme, nu putea ajunge
la sinaxe, în data de 8 ianuarie 2011, după Praznicul Bobotezei, hramul
schitului, consilierii i-au adresat o cerere prin care îl rugau să desemneze un
26

Lucrarea este o culegere de texte traduse din limba greacă, 2004.
Lucrarea a apărut în: Părinţi contemporani din Sfântul Munte Athos, Editura Anastasis, 2007.
28
Cu acest prilej, a acordat un interviu editurii Anastasia, înregistrat video, care a fost
publicat într-o serie de astfel de interviuri.
29
Atunci când un monah grec din Careia a fost întrebat de un străin dacă mai sunt călugări
duhovniceşti în Sfântul Munte, el a răspuns: „Nu prea mai sunt acum aşa ceva, ci foarte puţini,
între care doi români: Dionisie de la Colciu şi Petronie de la Prodromu...”.
27
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locţiitor de stareţ, care să semneze actele şi să prezideze Sinaxa. Nu după mult
timp, la proxima lor vizită la chilia sa, Părintele Petronie le-a răspuns cererii
lor cu soluția alegerii unui nou stareț30.
Astfel, s-au făcut demersuri către Marea Lavră pentru alegerea noului stareţ, stabilindu-se data de 24 ianuarie 2011, prilej cu care s-a ales de către obşte,
cu număr minim de voturi, Ieromonahul Atanasie, al 15-lea stareţ de la întemeierea schitului Prodromu31.
O lună mai târziu, în ziua de 22 februarie 2011, în timpul slujbei Vecerniei, Părintele Petronie a trecut la cele veşnice, la vârsta de 96 de ani, şi a fost
înmormântat în cimitirul schitului, ziua înmormântării sale fiind o zi de mare
sărbătoare pentru întreaga obște32.
30

Redăm în continuare textul cererii consilierilor: „Având în vedere că sfinţia voastră nu
mai puteţi veni la sinaxe, vă rugăm să desemnaţi un locţiitor de stareţ, care va semna actele şi va
prezida Sinaxa. Stareţ tot sfinţia voastră veţi fi”, precum și răspunsul Părintelui Petroniu acestora,
cu ocazia vizitei lor la chilia sa: „Vă doresc Anul Nou cu înnoire şi sporire duhovnicească şi să fie
cu adevărat nou pentru toţi vieţuitorii din obştea schitului nostru. Îmi pare rău că s-a întâmplat
aşa... Nu credeam că va fi aşa după cum este situaţia de faţă, dar aş vrea să nu se prelungească la
nesfârşit. Potrivit Regulamentului ar fi trebuit să se fi făcut alegerea noului stareţ şi să se fi prezentat
Mănăstirii Lavra pentru recunoaştere şi instalare. Forma de alegere asta este, cu voturi, iar dacă
majoritatea nu este de acord se mai face un scrutin. Dar sunt cu nădejdea că alegerea se va face
şi obştea va fi de acord cu cel ales, apoi se va face adresă pentru aprobare şi instalare. Când Exarhia
a fost aici, în mai 2010, a pus şi problema stareţului şi să procedăm la alegeri, însă problema a
rămas neîncheiată. Alegerea noului stareţ trebuie făcută prin votul întregii obşti. Să facem după
Regulament, care este aprobat, deşi nu ne-a trimis aprobarea (În realitate, Regulamentul interior
al Schitului întocmit în timpul stăreţiei Părintelui Petronie, nu a fost aprobat de Sinaxa Mănăstirii
Lavra, dar a fost folosit până la alegerea stareţului în 2011, când l-au repus în uz pe cel din 1891).
Exarhia, când a venit aici, avea un exemplar după care se orientau. Aşa trebuie procedat, sunteţi
de acord? (Consilierii au răspuns că sunt de acord). Sunteţi toţi de acord, procedaţi cum trebuie..!
Câte persoane sunt, atâtea bilete pentru desemnarea votanţilor. Se face rugăciunea ca Dumnezeu să
lumineze mintea şi conştiinţa celor înscrişi la Marea Lavră. Apoi, se face tabel cu toţi părinţii, se face
apelul şi apoi se împart biletele, iar votul este secret. Să se facă cât mai repede alegerea, dar să le
comunicaţi părinţilor ca să nu fie nedumeriţi şi să ştie că ne-am consultat şi că eu sunt de acord
pentru a se proceda la alegeri. Ar fi bine să nu se trâmbiţeze, ci să fie în linişte şi potrivit Regulamentului”.
31
Conform Regulamentului au avut drept de vot 16 vieţuitori, Părintele Petronie nu a putut
vota, iar Ierodiaconul Iustinian nu a avut dreptul să fie ales.
32
Părintele Petronie, cu două zile înainte de plecarea sa la Domnul, a cerut insistent să fie
împărtăşit. După ce a primit Sfintele Taine, a zis: „Mulţumesc! De acum plec liniştit şi cu pace...”.
În ziua trecerii sale la cele veșnice, ca să fie pregătit pentru înmormântare după rânduiala monahală, s-au adunat mai mulţi părinţi la chilia sa. S-a săvârşit Trisaghionul, prima slujbă de pomenire
pentru cei răposaţi, părintele său duhovnic i-a citit rugăciunea de dezlegare, iar părinţii cântăreţi
au cântat: „Fraţii mei cei duhovniceşti şi împreună nevoitori, nu mă uitaţi pe mine când vă rugaţi
către Domnul. Ci, văzând groapa mea, aduceţi-vă aminte de dragostea mea şi rugaţi pe Hristos
ca să aşeze cu drepţii sufletul meu”. De menționat ar fi faptul că această cântare şi-a pregătit-o el
însuși cu multă vreme înainte, tonisind-o pe glasul al 8-lea.
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15. Ieromonahul Atanasie Floroiu, stareț începând cu data de 24 ianuarie 2011
Părintele Atanasie este originar din satul Băcel, județul Covasna. A intrat
în obștea Mănăstirii Sihăstria (județul Neamț) în ziua de 5 decembrie 1975.
„Părintele Atanasie face parte din grupul de călugări care în anul 1977 a plecat
în Sfântul Munte, împreună cu părintele Petroniu Tănase, pentru revigorarea
vieţii duhovniceşti şi administrative din Schitul românesc Prodromu. S-a
remarcat printr-o ascultare desăvârşită, a fost hirotonit ulterior preot, dar s-a
ocupat în special de treburile gospodăreşti sau administrative ale comunităţii
româneşti de la Muntele Athos”33. În urma retragerii din egumenie a
părintelui protosinghel Petroniu Tănase, a fost ales, în ziua de 24 ianuarie
2011, în demnitatea de stareț al Schitului Prodromu din Sfântul Munte
Athos34. Întronizarea sa ca stareț a avut loc în ziua de 13 februarie 2011. Cu
acest prilej au slujit 17 preoţi şi 3 diaconi, având ca protos pe stareţul Marei
Lavre, Arhimandritul Prodromu, de față fiind prezent şi arhiereul lavriot
Preasfințitul Hrisostom.
*

*

*

În cei peste 150 de ani de existenţă, Schitul Românesc Prodromu din
Muntele Athos a avut 14 stareţi, cel de-al 15-lea fiind în funcţie din data de
24 ianuarie 2011. Stareţii cei mai activi au fost Ieroschimonahul Nifon, Ieroschimonahul Damian, Ieroschimonahul Veniamin şi Protosinghelul Petronie.
Primul dintre aceștia, Ieroschimonahul Nifon, a fost întemeitorul şi ctitorul
schitului, care a avut o contribuţie esenţială şi decisivă la costruirea schitului
33

Conform declarației Părintelui Arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al
Catedralei patriarhale şi Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor (Vezi articolul Schitul
Prodromu din Athos are un nou egumen, www.ziarullumina.ro, 8 februarie 2011).
34
Procesele Verbale relatează procedura de alegere a Părintelui Atanasie ca stareţ după
retragerea Părintelui Petronie: „În prezenţa Exarhiei Mănăstirii Lavra, condusă de însuşi stareţul,
Arhimandritul Prodromu, alegerea noului stareţ s-a făcut prin vot secret de către toţi părinţii cu
drept de vot (în numar de 16) şi cu drept de a fi aleşi, afară de Ierodiaconul Iustinian, care a fost
supus sub interdicţia de a fi ales. Ieromonahul Petronie nu a putut vota. Deşi a primit minimum
de voturi, Ieromonahul Atanasie a fost acceptat în unanimitate, deci şi de cei care nu l-au votat
sau nu au avut drept de vot. A urmat înmânarea bastonului, care s-a făcut în biserică după cântarea
troparelor şi a rugăciunii „Cuvine-se cu adevărat...” şi s-a stabilit data întronizării, ziua de 13 februarie 2011”.

258

Arhim. Clement Haralam: Stareţii Schitului Românesc Prodromu Marea Lavră – Athos

şi la aducerea în biserica schitului a Sfintei Icoane, nefăcută de mână şi făcătoare
de minuni, „Prodromiţa”. Ieroschimonahul Damian, a mărit obştea până la 150
de vieţuitori şi a extins activităţile prin infiinţarea de ateliere, bibliotecă, spital ş.a.
În istoria Schitului Prodromu din Muntele Athos au fost două perioade
foarte critice, care au urmat una după alta. Perioada schimbării calendarului,
din 1924, care a cauzat împărţirea obştii monahale în adepţi ai calendarului
după stilul vechi şi adepţi ai calendarului după stilul nou. Instaurarea
comunismului în România a dus la îngheţarea relaţiilor dintre obştea schitului
Prodromu din Athos şi Biserica Ortodoxă Română din ţară. În această situaţie,
Schitul Prodromu ajunsese în fază de pustiire, de aceea, era propus spre
vânzare unor monahi de altă naţionalitate. Omul care a ţinut legătura cu
Patriarhia Română a fost Ieroschimonahul Veniamin. El a fost cinci ani locţiitor
de stareţ şi 23 de ani stareţ. Deşi nu a avut nicio realizare pe plan gospodăresc,
datorită abilităţii sale, Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos
are astăzi viţuitori români.
După ce schitul trecuse printr-o mare perioadă de lipsuri materiale şi de
personal, cel care a restaurat biserica şi celelalte clădiri ale schitului şi a
îmbunătățit viaţa duhovnicească a fost Protosinghelul Petronie. După părerea
unora, venirea în Sfântul Munte a Părintelui Petronie a salvat atât numele
schitului cât şi clădirile de la dărâmare. În timpul păstoririi sale Schitul
Românesc Prodromu a devenit loc de pelerinaj pentru mulţime de monahi,
ierarhi și credincioşi, români şi străini, oameni simpli sau cu funcţii înalte în stat.

Summary: The Elders of Prodromou Romanian Skete, Great Lavra – Mt. Athos
During more than 150 years, there have been fourteen Elders at Prodromou
Romanian Skete in Mt. Athos, the fifteenth of them being in function since the 24th
of January 2011. The most assiduous of them all were: Hieroschemamonk Nyphon,
Hieroschemamonk Damian, Hieroschemamonk Benjamin and Protosynkelos
Petroniu. The first of them, Hieroschemamonk Nyphon, was also the very founder
of the skete, and essentially and decisively was instrumental in building the skete and
in bringing in the church of the skete the wonder-working icon named “Prodromitza”,
which is said to be made by no human hands. Hieroschemamonk Damian increased
the community up to 150 monastics and thereunto extended activities by setting up
workshops, a library, a hospital etc.
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There were two periods of hard time in the history of Prodromou Skete in Mt.
Athos, both succeeding one after the other. The first was the period of time when
the calendar was modified in 1924, and this caused the monastic community to tear
between the Old Rite followers and the New Rite ones. Communism, having stricken
root in Romania, caused the relations between the community of Prodromou Skete
in Mt. Athos and the Romanian Orthodox Church to freeze. Therefore, Prodromou
Skete had grown into a ruin, and hence it was being proposed to be sold to some
monastics of a different nationality. The man that kept in permanent touch with the
Romanian Patriarchate was Hieroschemamonk Benjamin. He had been an Elder
locum tenens for five years, and an Elder for 23 years. Despite his having no thrifty
success whatsoever, it is thanks to his ability that Prodromou Romanian Skete in Mt.
Athos has a Romanian living community nowadays.
Having stood the test of a hard period of straitened circumstances and lack of
personnel, he that did restore the church and the other buildings of the skete, and
therewith improved the spiritual life of the monastics was Protosynkelos Petroniu
Tănase. In some people’s opinion, Father Petroniu’s coming to the Holy Mountain
did save both the good renown of the skete, and its buildings from the ruin. During
his pastorate, Prodromou Romanian Skete became a favorite pilgrimage objective for
crowds of monastics, high ecclesiastics and faithful, Romanian and foreigners alike,
common people or state high officials.
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„Filocalia” lui Origen - când, unde şi de către cine a fost scrisă1
Dr. Stylianos G. PAPADOPOULOS

Keywords: Dr. Stylianos G. Papadopoulos, Origen, authorship, Saint Gregory the Theologian,
Saint Basil the Great, Epistle 6, Epistle 115

Acest studiu concis al profesorului de vrednică pomenire al Universităţii din
Atena, Dr. Stylianos G. Papadopoulos, face referire la problema paternităţii şi datării
„Filocaliei” lui Origen. Potrivit ultimelor cercetări, autorul principal al acesteia este
Sfântul Grigorie Teologul, care a fost ajutat în această operă de către Sfântul Vasile
cel Mare. Perioada pe care studiul o vehiculează cu privire la alcătuirea „Filocaliei”
este cuprinsă între anii 357-361, cuprinzând două stadii de lucru, unul la Nazianz,
iar altul în timpul retragerii din Pont a celor doi sfinţi. Principala sursă a argumentării
din studiul de faţă este reprezentată de două epistole ale Sfântului Grigorie Teologul,
Epistola a 6-a şi Epistola a 115-a.

Cu cinci ani în urmă, din seria „Sources Chretiénnes” (Nr. 226, Les
éditions du Cerf, Paris 1976), a circulat o parte a textului legat de vestita
„Filocalie” (capitolele 21-27), adică a antologiei textelor origeniste care sunt
atribuite îndeosebi Sfântului Vasile cel Mare. Prelucrarea critică a textului a
făcut-o relativ tânărul cercetător Éric Junod, care, în introducerea ediţiei,
consideră Filocalia ca fiind „rédigée à une date inconnue, mais qui doit se situer
entre 364 et 378”2. Legat de această părere, notăm aici câteva rânduri.
Credem că problema perioadei în care a fost alcătuită „Filocalia” nu este
una clară; şi cineva s-ar putea întreba, cum Junod nu a urmat cel puţin tradiţia

1

Studiu tradus din limba greacă de Pr. Ion Andrei ȚÂRLESCU, cu acordul şi bunăvoinţa
veşnicului de pomenire Dr. Stylianos G. Papadopoulos, profesor al Universităţii din Atena.
2
Adică „Filocalia” a fost alcătuită într-o anumită perioadă necunoscută, însă care s-ar
putea stabili a fi între anii 364 şi 378.
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cronologică (în general a anului 358), care nu este una exactă, dar cu siguranţă,
mai precisă decât a lui, datare care nu are nici un fundament.
Argumentele solide care fac referire la alcătuirea antologiei despre care
vorbim, se găsesc toate în textele lui Grigorie Teologul, iar acest lucru are o
importanţă deosebită. Este vorba mai întâi de Epistola 1153, scrisă, aşa cum
ne spune editorul P. Gallay, cu puţin timp înainte de Paştele anului 383 şi
adresată lui Teodor al Tianelor, reprezentând însemnări ce însoţesc textul
Filocaliei, pe care i-l trimite acestuia.
Al doilea text al Epistolei 6 este adresat chiar lui Vasile, epistolă scrisă la
sfârşitul anului 361, mai exact, la sfârşitul lunii decembrie a acestui an.
Datarea Epistolei 6 are o mare importanţă pentru identificarea timpului
şi locului în care a fost alcătuită Filocalia. Editorul P. Gallay4 aşază Epistola la
anul 361. În studiul nostru5 făcut de curând, legat de corespondenţa celor
doi bărbaţi, am preferat luna decembrie ca timp al alcătuirii acesteia, fiindcă
Epistola presupune îndelungata şi roditoarea şedere a lui Grigorie în Pont6
lângă Sfântul Vasile, când acesta nu era încă hirotonit preot. Epistola 6 nu s-ar
fi putut scrie nici mai devreme, dar nici mai târziu. Mai devreme nu, fiindcă,
după cum ştim, Grigorie se găsea la locul lui de nevoinţă din Pont unde, în
primăvară, Eustatiu7 i-a întâlnit pe cei doi bărbaţi. Şi nici mai târziu nu ar fi
putut fi scrisă, fiindcă:
a) Din luna ianuarie până înainte de Paştele anului 362, Grigorie se găsea
împreună cu Vasile în pustiu – deci nu exista nici un motiv ca să-i trimită
această scrisoare nostalgică.
b) După Paşti şi cu mult înainte de sfârşitul anului 362, aşezăm hirotonia
lui Vasile, despre care cu siguranţă că s-ar fi vorbit în Epistola a 6-a a lui
3

Trebuie consemnat faptul că textul Epistolei 115, în cele mai multe şi mai importante manuscrise, se găseşte a fi la începutul textelor „Filocaliei”. Acest lucru arată că manuscrisul pe care
Grigorie Teologul l-a trimis lui Teodor al Tianelor, este arhetipul manuscriselor păstrate şi că acestea
au avut ca sprijin textul original, adică textul care este mai important chiar şi decât autograful.
4
SAINT-GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Lettres, I, Paris 1964, p.7
5
Corespondenţa dintre Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, Atena 1979, p. 15 (extras din
Teologia 50 (1979) 297 ş.a.m.d).
6
Grigorie l-a vizitat pe Vasile la locul de nevoinţă al lui, în Pont, care se găsea lângă râul
Iris, lucru întâmplat la sfârşitul anului 360 şi probabil spre primăvară, fiindcă în vara aceluiaşi
an, imediat ce Vasile s-a stabilit acolo, în epistola lui a scris despre cel din urmă, ironizând chiar
Pontul şi pe Vasile. Vezi studiul de mai sus, precum şi studiul nostru, „Schiţă biografică a Sfântului
Vasile cel Mare”, în: Biserică şi Teologie 1 (1980) 36-38.
7
SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Epistola 223, 5 (vorbeşte despre evenimentele acestei epoci).
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Grigorie, dacă aceasta ar fi avut loc mai înainte, aşa cum se arată în Epistola a
8-a a aceluiaşi8.
Rezolvarea finală a problemei datării „Filocaliei” şi a identificării persoanei (Vasile sau Grigorie), care au avut iniţiativa alcătuirii ei, depinde de legătura
sau nu, dintre argumentele Epistolelor 6 şi 115 ale lui Grigorie. Aşadar, această
legătură, care nu a fost făcută până acum, o vom stabili în cele ce urmează.
a) În Epistola 115, Grigorie vorbeşte clar despre Filocalia lui Origen, care
prezintă o antologie din lucrările lui. Filocalia, pentru cel care o primeşte, şi
anume Teodor al Tianelor, va reprezenta un dar din partea lui Grigorie. În
acelaşi timp însă va fi un dar şi din partea lui Vasile („το δ’αυτο και’ του αγίου
Βασιλείου”). Trebuie deci să găsim motivul, pentru care textul îi aminteşte
pe aceşti doi bărbaţi, fiindcă în memoria lui Teodor, vor exista şi Grigorie,
dar şi Vasile.
b) În niciunul dintre textele lui Grigorie, dar nici în ale lui Vasile, nu se
vorbeşte de „Filocalie”, astfel încât să putem căuta în acestea informaţii explicative.
c) Rămâne numai Epistola a 6-a a lui Grigorie, în care nu este amintită
Filocalia. Suntem de părere însă că unul din evenimentele care sunt descrise
în această epistolă face referire la Filocalie.
În Epistola a 6-a, datată la sfârşitul lui decembrie 361, se face referire la
Vasile, amintindu-se de „truda”, de colaborarea celor doi bărbaţi. Această
„menţiune”, este asemănată cu un „platan” care este caracterizat „mai cinstit”
şi decât platanul de aur a lui Xerxes. Platanul-menţiune a fost sădit de către
Grigorie („ην εγώ εφύτευσα”) şi a fost udat de către Vasile („επότησεν
η ση τιμιότης”). Acesta este motivul pentru care menţiunea îi aminteşte a fi
două şi nu o singură persoană, fiindcă pentru această lucrare, au lucrat doi
bărbaţi: Grigorie cel care a sădit, şi Vasile care a udat.
După aceea, observăm următoarele: „menţiunea”, care în ambele epistolele
aminteşte de cei doi bărbaţi, este una şi aceeaşi. Nu numai fiindcă aşa este caracterizată în ambele texte, dar şi pentru faptul că în ambele cazuri, funcţionează
în acelaşi mod: aminteşte cele două persoane; ordinea şi legătura dintre persoanele din menţiune rămâne aceeaşi, mai întâi Grigorie, iar mai apoi Vasile.

8

Data hirotoniei lui Vasile depinde de datarea Epistolei a 8-a a lui Grigorie, pe care în
mod corect P. GALLAY o fixează ca fiind scrisă la anul 362 (S. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Lettres, I,
p. 11). Noi identificăm cu o mai mare exactitate, timpul în care a fost alcătuită aceasta, anume
primăvara-vara anului 362 (Corespondenţa…, p. 16).
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Această părere, şi anume că „menţiunea-platan” din Epistola a 6-a este
„menţiunea-Filocalie” a epistolei 115, este întărită şi este luminată şi de următoarele: în Epistola a 6-a, înainte ca Grigorie să ajungă la subiectul platan,
povesteşte într-un mod fin, cu emoţie şi nostalgie, perioada (dintre sfârşitul
de an 360 până la primăvara lui 361) în care a trăit, s-a rugat şi a lucrat cu
Vasile la locul de asceză din Pont. Printre altele, face referire şi la studiile lor
comune şi colaborarea lor legată de alcătuirea canoanelor9 monastice şi de
înţelegerea cuvintelor dumnezeieşti, cu călăuzirea Sfântului Duh10.
În cele ce sunt relatate până la subiectul „platanului”, Grigorie apare ca
un simplu co-înfăptuitor al lui Vasile. Legat însă de subiectul „menţiune-platan”,
îşi atribuie clar ca fiind iniţiativa11 lui, aşa cum face şi în Epistola 115 legată
de „menţiunea-Filocalie”. Ca urmare a respectului fără margini despre care
ştim că Grigorie îl avea faţă de Vasile, nu este îndreptăţită o asemenea datare
dacă, într-adevăr, Grigorie nu avea iniţiativa alcătuirii „Filocaliei”. Caracteristic
este şi faptul că, în timp ce în Epistola a 6-a apare ca fiind colaborator la alcătuirea
canoanelor monahale, în Cuvântul 43, 34 (care este imnul epitaf în comemorarea
lui Vasile), canoanele le atribuie a fi ale celui din urmă.
Acest lucru arată faptul că, pe de o parte, la canoanele monastice, Sfântul
Grigorie l-a ajutat doar pe Sfântul Vasile, în timp ce la „Filocalie”, Sfântul
Vasile, şi el la rândul lui, l-a ajutat pe Sfântul Grigorie.
Ajutorul şi contribuţia Sfântului Vasile sunt fixate ca dată la anul 361,
precum şi toate celelalte evenimente din Epistola a 6-a. Deci, dacă Vasile a
ajutat doar sau a adăugat la întocmirea şi terminarea „Filocaliei”, suntem
9

„Virtute netăgăduită şi rânduială am dat în scris, şi am aşezat canoane spre o mai bună
siguranţă ”.
10
„Truda pentru cuvintele dumnezeieşti şi descoperirea luminii, am avut-o cu călăuzirea
Duhului”. În timp ce acest text este clar, şi anume că lumina cuvintelor dumnezeieşti (a Scripturii), era căutată cu călăuzirea Duhului, editorul epistolei, P. GALLAY, consideră în mod paradoxal,
că aceasta face referire la alcătuirea Filocaliei lui Origen, în loc să lege Filocalia cu cele spuse
referitoare la platan.
11
Trebuie să consemnăm că şi K. BONIS a fost suspicios în ceea ce priveşte iniţiativa lui
Grigorie: „mă gândesc la… fraza lui Grigorie despre platanul cel de aur în care spune… : «pe
care eu l-am plantat»...”. Deci, ce vrea să spună Grigorie? Nu cumva, zicând acestea, Grigorie
vrea să insinueze că acesta este alcătuitorul Filocaliei… şi că Vasile… a contribuit la îmbogăţirea
acesteia cu idei? Cele spuse de Grigorie, cu o anumită umbră în epistola aceasta, nu ne permit să
formulăm, cu siguranţă, un comentariu incontestabil. Doar spunem ipotetic (V.E.P. 51, 42).
Trebui e spus şi faptul că acelaşi cercetător aşază împreună cu D. B ALANOS (Patrologia,
Atena 1930, p. 291) venirea lui Grigorie la locul de asceză al lui Vasile, la începutul anului 360
(V.E.P. 51, 40), cu toate că ştim faptul că pe atunci Vasile nu se găsea acolo (vezi studiul nostru,
„Vasile cel Mare, schiţă biografică”, în: Biserică şi Teologie 1 [1980] 36).
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datori să distingem două stadii referitoare la realizarea ei şi anume: stadiul de
început şi stadiul de finalizare a acesteia. Al doilea stadiu a fost aşezat ca dată
în care s-a realizat, la anul 36112. Însă, când a fost finalizat primul stadiu?
Răspunsul nu este simplu. Nu există nici cea mai mică informaţie, iar spaţiul
de studiu este unul strâmt. Vom aşeza acest prim stadiu de concepere a
„Filocaliei”, în prima ei fază, în perioada dintre plecarea lui Grigorie de la
Atena şi ajungerea lui la locul de asceză din Pont al lui Vasile, şi anume: între
anii 357 şi sfârşitul anului 360.
Cu siguranţă că pe cititor îl oboseşte cercetarea istorico-scriitoricească
şi efortul citirii textelor. Amintim că acestea se fac pentru o mai bună înţelegere
a parcursului gândirii scriitorilor bisericeşti, în general, şi în special, a marilor
Părinţi ai Bisericii. Legat de datarea „Filocaliei”, subliniem că aceasta are o
imensă importanţă, fiindcă, dacă a fost alcătuită în prima şi a doua ei formă
până la anul 361, atunci este clar că primul şi singurul text teologic rămas
mărturie al lui Grigorie şi Vasile sunt textele origeniste, pe care cei doi bărbaţi
le-au studiat în adâncimea lor. Toate lucrările lor teologice au fost scrise după
ce l-au studiat pe Origen, iar acest lucru explică multe.
Dacă „Filocalia” a fost alcătuită după anul 364, în perioada de până la
378, aşa cum este de părere Junod, influenţat după cum se vede de Loofs13,
atunci trebuie să căutăm un alt comentariu teologic legat de Grigorie şi Vasile,
presupunând că au scris mai multe lucrări teologice înainte de a se ocupa cu
seriozitate de Origen (spre exemplu, Vasile a scris, între anii 363-364, „Împotriva
lui Eunomie”, iar Grigorie până atunci a rostit importante omilii teologice),
deci relaţia lor cu teologia lui Origen ar trebui aşezată într-o altă lumină.
Rezumând cele de mai sus, conchidem: alcătuitorul „Filocaliei” este
Grigorie. „Filocalia” a cunoscut două stadii de alcătuire a acesteia: primul şi
cel final. Primul stadiu a fost alcătuit la Nazianz de către Grigorie, între 357
şi 360. Al doilea stadiu a fost alcătuit iarăşi de către Grigorie, dar cu ajutorul
lui Vasile, la locul de asceză din Pont, la anul 361.
12

S-a vorbit deja, că alcătuirea Filocaliei ar fi datată, ca lucrare în totalitate a Sfântului
Vasile, la anul 358, aşa cum a susţinut mai demult şi Bardenhewer (Gesichte der altchristlichen
Literatur, III, Darmstadt 1962, p. 132), iar cei mai noi au dovedit acest lucru (vezi spre ex.
J. QUASTEN, Initiation aux Pères de l’Église, III, Paris 1962, pp. 297; 341. B. ALTANER-A. STUIBER,
Patrologie, Herder 1978, p. 290).
13
În articolul său din Realenzyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche 7 (1899)
141, şi acesta susţine că Filocalia nu a fost alcătuită în 358, ci mult mai târziu.
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Datarea corectă a alcătuirii „Filocaliei” explică relaţia teologică dintre
Origen, pe de o parte, şi Grigorie şi Vasile, pe de altă parte.

Summary: Origen’s „Philokalia” – when, where and by whom it was written
The only document that is preserved from Origen’s Philokalia, this work with
so many unknown factors, is codex Marcianus gr. 122 in which the copyist wrote six
sheets of paper daily (1). Many centuries ago, the copyist was but a mere servant who
was tasked with copying a codex, ignorant of the elaboration of the work and the
place this had been written in. Accordingly, it seems that even this very codex is not
supposed to reveal all its secrets to the scientists who are therefor obliged to resort to
the detailed re-examination of the texts of „Philokalia”. The fact must be featured
that the period in which Origen’s „Philokalia” was written is almost obscure to more
than one scientist, not excepting the young but competent Eric Junod, who had
elaborated the first serious annotated edition of the text, also accompanied by a vast
critical apparatus.
The most pertinent arguments with regard to this ambiguous work are to be
first noticed in the texts of Saint Gregory the Theologian, which should not be
overlooked or disregarded. The reason of that is given by P. Gallay who said that if
one took the Epistle 115 that St. Gregory had addressed to Theodore of Tyanas, one
would find that it was to be found in the vast majority of manuscripts; hence it is that
the manuscript St. Gregory had sent to Theodore of Tyanas was nothing but the
original first copy which had served for transcribing texts for Origen’s Philokalia.
On the other hand, Saint Gregory’s Epistle 6 is a tremendously important text
that helps not only date the Philokalia, but also identify the very place where it was
written. It was P. Gallay, the editor, who, having dated the epistle back in 361, was
the very instance that we followed in the matter of the correspondence of Saint Basil
the Great and Saint Gregory the Theologian.
Hence, it is in the conceivable relation of the arguments in Epistles 6 and 115
that one can identify Saint Basil or Saint Gregory, as well as those that had the initiative
of making up the controversial Origen’s Philokalia, and no less the place and time where
in it was written. The whole philological and historical structure of these two epistles
having been analyzed in all respects, we cannot help minding that it is only these two
great men of the Church who were the authors of this work: Saint Gregory, in the first
instance (Nazianzus), as its composer, and in the second instance (Pontus) also himself,
but this time with the assistance of Saint Basil: this happened in 357-360.
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Punerea pietrei de temelie
a primei biserici ortodoxe româneşti din Africa
(12 ianuarie)
Marinel Laurențiu MARCU

În ziua de 12 ianuarie 2013, în Johannesburg, Africa de Sud, s-a pus piatra de
temelie a primei biserici ortodoxe româneşti de pe continentul african. Ceremonia a
fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Damaskinos, Mitropolit al Johannesburgului
şi Pretoriei, alături de Preasfinţitul Părinte Petroniu al Sălajului, la eveniment fiind
prezenți preoți și numeroși credincioși.

În ziua de 12 ianuarie 2013, la Johannesburg, a avut loc un eveniment
deosebit de important pentru comunitatea românească din Africa de Sud, și
anume punerea pietrei de temelie a primei biserici româneşti ortodoxe de pe
continentul african. Ceremonia a fost oficiată în
Midrand, o suburbie a
metropolei Johannesburg,
pe terenul parohiei românești
„Sfântul Apostol Andrei”,
de către Înaltpreasfinţitul
Părinte Damaskinos, Mitropolit al Johannesburgului
şi Pretoriei, alături de Preasfinţitul Părinte Petroniu
al Sălajului, P.C. preot
Răzvan Vasile Tatu şi alţi
preacucernici părinţi. De Moment din timpul slujbei de punere a pietrei de temelie a
primei biserici ortodoxe româneşti de pe continentul african

269

DIASPORA ORTODOXĂ

Preasfinţitul Părinte Petroniu al Sălajului alături de părintele Răzvan Vasile Tatu
și credincioși ai comunităţii româneşti din Africa de Sud

asemenea, la acest eveniment au mai luat parte peste 70 de credincioși români,
câțiva credincioși greci, precum și Excelenţa Sa domnul Radu Gabriel Safta,
ambasador al României în Africa de Sud, împreună cu soţia.
A doua zi, duminică, 13 ianuarie, la Paraclisul Mitropolitan „Sfânta
Treime” din Houghton, Preasfinţitul Părinte Petroniu al Sălajului a oficiat
Sfânta Liturghie alături de P.C. preot Răzvan Vasile Tatu, parohul
comunităţii româneşti din Africa de Sud, în prezenţa a circa 30 de români.
Parohia „Sfântul Apostol Andrei“ din Johannesburg, prima şi,
deocamdată, singura parohie ortodoxă română de pe continentul african,
a luat fiinţă în anul 2000, cu implicarea şi osteneala Înaltpreasfinţitului
Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, şi cu strădania
părintelui Mircea Corpodean şi a comunităţii românești din zonă. Din
august 2008, la această parohie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost numit paroh părintele
Răzvan Tatu.
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Marinel Lurenţiu Marcu: Punerea pietrei de temelie a primei biserici ortodoxe româneşti din Africa
Summary: The cornerstone laying of the first Romanian Orthodox church in Africa
On the 12th of January 2013, in Johannesburg, South Africa, the cornerstone
was laid to the first Romanian church on the African continent. The ceremony was
celebrated on the very ground of the parish, in Midrand, a suburb of the metropolis
of Johannesburg, in the presence of more than 70 Romanians, by His Eminence the
Very Most Reverend Father Damaskinos, Metropolitan of Johannesburg and Pretoria,
assisted by His Grace the Most Reverend Father Petroniu of Sălaj, the Reverend Father
Protopresbyter Răzvan Vasile, and other ecclesiastics. His Excellency the Romanian
Ambassador Radu Safta, together with his wife, took also part in this event.
On the day following, Sundays, the 13th of January His Grace the Most
Reverend Father Petroniu of Sălaj celebrated the Divine Liturgy in “The Holy Trinity”
Metropolitan Chapel, being assisted by the Reverend Father Răzvan Vasile Tatu, the
parish priest of the Romanian community of South Africa, attended by about thirty
Romanians.

271

1/2013
pp. 272-279

Tineri ortodocși români, suedezi, danezi și norvegieni
în pelerinaj în România
Ierom. Avraam GÎNJU, Pr. Casian SILVIU

În perioada 28 ianuarie - 4 februarie 2013 Centrul de tineret al Episcopiei Ortodox e Române a Europei de Nord „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”
a organiza t la Centrul pastoral-social „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman o tabără de iarnă și un pelerinaj la mănăstirile și bisericile din Arhiepiscopia Bucureștilor pentru tineretul ortodox român, care locuiește, muncește
sau studiază în una din cele trei țări Scandinave, Danemac a, Suedia, Norvegia
cât și pentru alţi ortodocși celor trei țări amintite. Grupul de peste 40 de tineri
ortodocși român i, suedezi, norvegieni și danezi a fost condus de către Prea sfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord.

Programul taberei și al pelerinajului s-a desfășurat astfel:
Ziua I, luni, 28 ianuarie
După îndelungate ore în care s-au străbătut mulți kilometri,
grupul a ajuns la Mănăstirea Caraiman din Bușteni. La ora 17.00
pelerinii au participat la Vecernie după care a urmat cina și apoi
rugăciun ea de seară, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Episcop
Macarie, în paraclisul Schimbarea la Față și Sfântul Prooroc Ilie
Tesvitea nul.
Ziua a II-a, marți, 29 ianuarie
Ziua a început cu rugăciunea de dimineață urmată de micul dejun
după care ne-am îndreptat spre pârtia de schi și săniuș din stațiunea
Bușteni. După câteva ore ne-am întors spre mănăstire, unde am servit
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masa de prânz. Mare ne-a fost bucuria să mergem la părintele Gherontie
Puiu care ne-a binecuvântat pe toți și ne-a spus vorbe duhovnicești,
simple dar adânci. A urmat un mic atelier de împletit cruciulițe și jocuri
de cunoaștere reciprocă, după care am participat la Vecernia Mare cu
Litie în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, în bisericuța de lemn, unde
ne-am rugat dimpreună cu părinții mănăstirii și cu închinătorii ei. A
urmat cina și apoi ne-am dus spre odihnă, dând slavă lui Dumnezeu
pentru toate.
Ziua a III-a, miercuri, 30 ianuarie, Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
De la ora 7.00 am participat la Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi urmat de
slujba Utreniei, apoi la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de către
Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord împreună cu
părinții slujitori ai Mănăstirii Caraiman și cei din Episcopia Europei de Nord.

Moment din timpul Sfintei Liturghii săvârșite de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie
al Europei de Nord la Mănăstirea Caraiman
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Preasfințitul Episcop Macarie atât la Liturghie, cât și în zilele în care ne-a fost
alături, ne-a împărtășit cuvânt de folos. La Liturghie ne-a vorbit despre Sfinții
Trei Ierarhi ca modele pentru tineri și vârstnici, iar pe parcursul taberei și a
pelerinajului ne-a spovedit, ne-a îndrumat și ne-a dat răspuns întrebărilor
noastre. În sobor s-a aflat și părintele Stareț și Exarh din Caraiman, protosinghelul David, care înainte de masa de prânz ne-a ținut și un frumos cuvânt
de folos despre ce înseamnă să slujești aproapelui. Mănăstirea Caraiman este
exemplul perfect de slujire a aproapelui și a pelerinilor, slujire care presupune
multă renunțare și osteneală. A urmat apoi o drumeție până la Cascada
Urlătoarea, aflată la poalele munților unde ne-am bucurat de o priveliște rară.
Spre seară ne-am rugat în paraclisul mănăstirii împreună cu Preasfințitul
Părinte Episcop Macarie și cu invitatul nostru, părintele protosinghel Ioan
Cojanu, Starețul Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. După ce
am săvârșit Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului, am ascultat
cuvântul duhovnicesc al părintelui Ioan, care ne-a vorbit despre modelele de
prietenie ale tinerilor, regăsite în chipul Sfinților Trei Ierarhi. Părintele a

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie împreună cu tineri ortodocși români, suedezi,
norvegieni și danezi la Mănăstirea Caraiman
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accentuat câteva elemente importante ale unei prietenii creștine, și anume
țelul prieteniei și purtarea crucii în prietenie. După cină am continuat dialogul
cu părintele stareț, care a răspuns întrebărilor tinerilor. S-a vorbit despre
emigrație, aspecte pozitive și negative, și apoi despre cum trebuie să aibă un
tânăr programul zilnic de rugăciune. Hrăniți din belșug atât duhovnicește și
trupește ne-am dus tihniți la culcare.
Ziua a IV-a, joi, 31 ianuarie
După rugăciunea de dimineață și micul dejun ne-am îndreptat pașii spre
Mănăstirea Sinaia, frumoasă lavră cu rânduială atonită, ce poartă amprenta
nobilimii și a regalității româneşti. Interesant a fost pentru pelerinii noștri
scandinavi să afle că pictura bisericii mari a mănăstirii a fost executată de
danezul Aage Exner. Apoi am vizitat fascinantul Castel Peleș admirând
complexitatea și varietatea sa. Acest castel este o emblemă și o marcă a
apartenenței noastre la zestrea culturală europeană. După masa de prânz, am
mai făcut o scurtă drumeție montană și diverse activități recreative. După
rugăciunea de seară și cină am participat la un atelier de împletit cruciulițe și
metaniere, activitate la care frații noștri scandinavi au participat cu tot
interesul. Prietenia tinerilor români și a scandinavilor participanți la tabără a
fost pecetluită printr-un joc în care fiecare trebuia, pe toate perioadă taberei,
să fie foarte grijuliu față de un alt participant, al cărui nume a fost extras prin
bilețele. Jocul se numește ,,îngerul păzitor” și are un profund caracter creștin,
fiindcă nu ai voie să divulgi activitatea ,,protectoare” slujindu-l pe celălalt.
Ziua a V-a, vineri, 1 februarie
După micul dejun ne-am îndreptat pașii pe Valea Prahovei, spre mănăstirile ce punctează o geografie de vis și încheagă o istorie a premodernității
românești. Astfel prima mănăstire vizitată a fost Cheia situată pe malul drept
al pârâului Tâmpa, din județul Prahova. Exista un vechi obicei scandinav
conform căruia mănăstirile din Nord să fie dedicate Sfintei Treimi. Mare le-a
fost bucuria scandinavilor să afle că acestă mănăstire este închinată, încă din
1770 Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi. A urmat apoi Mănăstirea Suzana,
datând din 1740, în comuna Măneciu, Prahova, o redută a rezistenței ortodoxe
275

DIASPORA ORTODOXĂ

și un refugiu împotriva persecuțiilor habsburgice a ortodocșilor transilvăneni.
Ne-a impresionat liniștea pădurii, zăpezile ce stăteau să se topească și chiliile
maicilor, case românești cu cerdac și elemente decorative tradiționale din
lemn. O simplitate frumoasă ca acasă. A urmat Mănăstirea Ghighiu, ridicată
de monahul Agapie, prin secolul al XVI-lea, cu ajutorul nobilimii românești.
De atunci poartă hramul Izvorul Tămăduirii, anunțând probabil, venirea din
Orient, din Siria, a icoanei Maicii Domnului, făcătoarea de minuni, care tot
din secolul al XVI-lea datează.
Ne-am îndreptat apoi spre Ploiești, spre Mănăstirea Zamfira, unde am
avut bucuria să o cunoaștem pe monahia schivnică Melania, care împlinise
90 de ani de viață și mai bine de 74 de ani de viețuire monahală. Am poposit
apoi la Mănăstirea Țigănești unde am servit prânzul, pregătit cu alese bucate
românești de obștea de maici. Am vizitat atelierele mănăstirii, de unde
scandinavii și-au achiziționat haine negre, veste și jachete de lână, lucrate de
maici. Ultimul obiectiv vizitat a fost Mănăstirea Cernica. Aici în prezența
Sfântului Ierarh Calinic și a Sfântului Cuvios Gheorghe Starețul, preț de câteva
ore, am petrecut prin muzeele mănăstirii și la privegherea pentru Praznicul
Întâmpinării Domnului.
Ziua a VI-a, sâmbătă, 2 februarie, Praznicul Întâmpinării Domnului
Zi de mare praznic și deplină bucurie pentru grupul nostru, fiindcă l-am
întâmpinat pe Domnul la Sfânta Liturghie de la Catedrala patriarhală,
săvârșită de Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, asistat de Preasfințitul Părinte Episcop
Macarie al Europei de Nord, şi de soborul de preoți și diaconi slujitori ai
catedralei și de preoții din Episcopia Europei de Nord. O parte din grupul de
tineri pelerini s-au cuminecat cu Sfintele Taine. La finele slujbei, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel ne-a binecuvântat felicitându-l pe Preasfințitul Părinte
Macarie pentru activitatea misionară: „Le dorim tuturor sănătate, bucurie,
mult ajutor de la Dumnezeu şi îl felicităm pe Preasfinţitul Părinte Episcop
Macarie pentru toată lucrarea misionară deosebită pe care o realizează acolo.
A înfiinţat foarte multe parohii, a sfinţit locuri pentru biserici noi, are în
construcţie biserici noi, a înfiinţat o revistă şi multe asociaţii. Tinereţea, elanul,
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie
împreună cu tineri ortodocși români, suedezi, norvegieni și danezi la Reședința Patriarhală

zelul misionar ale tânărului episcop se văd în mulţimea activităţilor pe care le
desfăşoară“. După slujbă, am fost primiţi de Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel în reşedinţa patriarhală unde ne-a oferit albume și cărți de folos.
Preasfințitul Părinte Macarie a oferit Patriarhului României, împreună cu
grupul de tineri, câteva albume semnate de toți cei prezenți, cu peisaje și biserici
din țările scandinave, și un buchet de flori. Am vizitat, de asemenea, și studiourile Postului de Radio Trinitas și studiourile postului de televiziune al Patriarhiei Române, Trinitas TV, vâzând cu ochii noștri truda care se depune
pentru emiterea sfintelor slujbe și a emisiunilor duhovnicești.
După masa de prânz Preasfințitul Episcop Macarie ne-a însoțit în vizita
pe care am făcut-o la Catedrala Sfântul Spiridon Nou, unde ne-am închinat la
moaștele Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, apoi la Biserica Sfântul
Antonie-Curtea Veche, una dintre cele mai vechi din București, unde ne-am
închinat la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Cuvios Antonie cel Mare,
apoi la Biserica Zlătari, unde ne-am închinat la mâna Sfântului Mucenic
Ciprian și apoi la frumoasa și misionara Mănăstire Stavropoleos. Aici părintele
Iustin Marchiș, duhovnicul mănăstirii, ne-a ținut un cuvânt de folos și ne-a
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arătat mai apoi, împreună cu măicuțele, incinta mănăstirii și ne-a vorbit despre
frumoasele activități culturale și duhovnicești ce au loc aici. Am admirat
impresionanta colecție de obiecte vechi, românești și nu numai, și impresionanta bibliotecă de 10.000 de volume, unele în manuscirse originale vechi.
Sprea seară ne-am îndreptat spre Mănăstirea Pasărea, unde am stat puțin la
priveghere și apoi am servit cina.
Ziua a VII-a, duminică, 3 februarie
Pașii pelerinilor au fost duși spre paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului,
unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Episcopul Macarie asistat
de soborul de slujitori de la acest altar și din eparhia noastră. Preasfinția Sa
ne-a vorbit despre Zaheu vameșul și pilda credinței sale. După Sfânta slujbă
am servit masa festivă la Centrul Iustin Patriarhul, amintindu-ne momentele
semnificative ale acestui pelerinaj.

Summary: Romanian, Swedish, Danish and Norwegian Orthodox Youth in
pilgrimage to Romania
From January 28 to February 4, 2013, the Saint Steven the Great Youth Centre
of the Romanian Orthodox Episcopate of Northern Europe, coordinated by His
Grace Bishop Macarie of Northern Europe, organized a winter camp at the Pastoral
and Social Centre of Caraiman Monastery and a pilgrimage to monasteries and
churches from the Archdiocese of Bucharest for the Romanian Orthodox youth who
live, work or study in one of the three Scandinavian countries, Denmark, Sweden,
Norway and the Orthodox natives of the three countries mentioned.
On February 2, the Feast day of the Presentation of the Lord, the youth group
attended at the Patriarchal Cathedral from Bucharest the Divine Liturgy celebrated
by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, who was
assisted by His Grace Bishop Macarie and few priests and deacons from the Diocese
of Northern Europe. At the end of the service, His Beatitude Patriarch Daniel blessed
the youth and congratulated Bishop Macarie for his missionary work. After the service,
the pilgrims from Northern Europe were greeted by His Beatitude Daniel at the
Patriarchal Residence, where he offered them some useful books and albums. Also,
His Grace Macarie offered to His Beatitude Patriarch Daniel some albums with
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landscapes and churches from Scandinavia. After that the youth group visited Radio
Trinitas and Trinitas TV studios of the Romanian Patriarchate.
The time spent by the Orthodox youth from Northern Europe in Romania
was a great experience, especially for the Scandinavian natives who visited for
the first time an Orthodox country and came to know the Romanian spirituality
at home.
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Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române
a Australiei şi Noii Zeelande
(2-3 februarie)
Marinel Laurențiu MARCU

În zilele de 2 și 3 februarie 2013, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melton
- Melbourne, Australia, a avut loc Ședința anuală a Adunării eparhiale a Episcopiei
Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Lucrările au fost conduse de
Preasfințitul Părinte Episcop Mihail, la care au participat preoții parohi și ceilalți
delegați de la parohiile românești din Australia și Noua Zeelandă.

La Melbourne, Australia, în perioada 2-3 februarie 2013, au avut loc
lucrările şedinţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a
Australiei şi Noii Zeelande.
În prima zi, sâmbătă, 2 februarie, în deschiderea acestor lucrări, la
Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melton - Melbourne, după Sfânta
Liturghie, Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei şi Noii Zeelande,
înconjurat de un sobor de preoţi, a săvârşit slujba de Te Deum. Membrii
Consiliului Eparhial au aprobat rapoartele de activitate (pastoral – misionară,
administrativ – contabilă și culturală) ale instituțiilor din cuprinsul eparhiei,
pentru anul 2012. S-au prezentat astfel dările de seamă pe sectoarele administrativ – bisericesc, cultural – mass/media și economic, au fost dezbătute și s-au
aprobat toate programele propuse, precum și procesul verbal al Ședinței
Adunării eparhiale și bugetul Episcopiei pe anul 2013. De asemenea, au fost
prezentate hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale
Consiliului și Permanenței eparhiale.
A doua zi, duminică, 3 februarie, la aceeași mănăstire, a fost săvârșită
Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Episcop Mihail, alături de un
sobor de preoți, la slujbă fiind prezenți credincioșii ortodocși români din
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Moment din timpul Adunării eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române
a Australiei şi Noii Zeelande

Melbourne și delegații mireni la Adunarea Eparhială a Episcopiei, de la
celelalte parohii. La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Episcop
Mihail a mulțumit lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra
eparhiei pe care o păstorește și a adresat mulțumiri preacucernicilor preoți și
credincioșilor pentru realizările deosebite de la parohii.
După Sfânta Liturghie, în sala Centrului Cultural – Misionar „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” a urmat agapa oferită tuturor celor prezenţi la eveniment.
De menționat ar fi faptul că gazda Adunării Eparhiale a fost parohia
românească „Sfântul Apostol Toma” din Dandenong – Melbourne, care, prin
intermediul Comitetului de Doamne, a pregătit şi a donat anul acesta bucatele
romaneşti tradiţionale, pe parcursul celor două zile în care preoţii, delegaţii şi
credincioşii români ortodocşi s-au întâlnit pentru prima dată la Mănăstirea
românească „Izvorul Tămăduirii”, unde funcţionează şi Centrul Eparhial.

Summary: The eparchial meeting of the Romanian Orthodox Bishopric of Australia
and New Zealand
Between the 2nd and the 3rd of February 2013, the inaugural Eparchial Council
Assembly of the Romanian Orthodox Bishopric of Australia and New Zealand took
place in Melbourne, Australia.
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On the first day, Saturday, the 2nd of February, in opening these proceedings, at
“The Healing Source” Monastery in Melton-Melbourne, and in conclusion of the Divine
Liturgy, His Grace the Most Reverend Father Mihail, Bishop of Australia and New
Zealand, assisted by a group of concelebrating priests, celebrated the Te Deum divine
service, while the plenary meeting of the Eparchial Assembly was to take place that very
afternoon. The accounts were presented for the administrative –ecclesiastical, culturalmass media and economic departments, and having commented and deliberated upon
them, they were agreed to, alongside with the Bishopric budget for the year 2013.
On the next day, Sunday, the 3rd of February, there was celebrated at the same
monastery the High-Priest Liturgy in which took part the priests who had attended the
meetings of the Bishopric of Australia and New Zealand, the members of the Eparchial
Assembly, as well as a large number of Romanian Orthodox faithful from Melbourne,
Australia. A love feast fallowed after the Divine Liturgy in the hall of “The Holy
Emperors Constantine and Helen” Cultural-Missionary Centre, with all that had
attended the event taking part.
“Saint Apostle Thomas “Romanian parish of Dandenong-Melbourne, sheltered,
under the care of the Ladies Committee, the Eparchial Assembly for the year; they
cooked Romanian traditional food for the dinners where had been invited the Romanian
Orthodox priests and faithful who met for the first time at “The Healing Source”
Romanian Monastery, where the Eparchial Centre also fulfils its function.
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Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale
ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
(4-5 februarie)
Departamentul de informare și mass media
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

În zilele de 4-5 februarie 2013, s-au desfăşurat la Roma, lucrările
Consiliului Eparhial şi respectiv ale Adunării Eparhiale, ale Episcopiei
Ortodoxe Române a Italiei.
În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a
Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor,
Bilanțul Financiar pe anul 2012 și Planul Financiar pe anul 2013.
Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te Deum săvârșită de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu membrii clerici și mireni ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (au fost prezenți 522 din cei 538 de membri).
Membrii Adunării Eparhiale au luat act de realizările deosebite înfăptuite
în anul 2012, la patru ani și nouă luni de la începuturile episcopiei şi de la
alcătuirea aparatului administrativ eparhial.
Dintre evenimentele cele mai importante petrecute în anul 2012
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei menţionăm :
- s-au săvârșit 10.535 de Botezuri și 1401 de Cununii
- s-au săvârșit 6 sfințiri de biserici sau de altar, iconostas sau piatră de temelie
- s-a tipărit ediția din 2012 a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an, îngrijit
de obștea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma, ce descrie locurile
din Italia unde pot fi cinstite moaștele lor, precum şi vieți de sfinți tămăduitori.
- s-au ținut conferințe, simpozioane, întruniri, congrese aniversări cu
referire specială la „Anul Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”.
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Moment din timpul Adunării eparhiale
a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Din activitatea Social Filantropică a episcopiei amintim:
- s-au dezvoltat tot mai mult diaconiile înființate în anul 2011, sub patronajul Sectorului Social al Episcopiei noastre
- s-au trimis ajutoare către zone defavorizare din România (peste 25 de
tone de haine și îmbrăcăminte și 12,5 de tone de alimente organizate în 30
de transporturi)
- s-au susținut, cu bursă lunară, peste 300 de copii din România și familiile lor.
Pentru anul 2013 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în
anul 2012, dar și alte proiecte cum ar fi:
- intensificarea misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o pastorală de proximitate
- intensificarea activității de cateheză la copii, tineri și adulți și de formare
teologică a clerului
- intensificarea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci,
a celor din închisori, a celor din spitale, etc.
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Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Summary: The works of the Eparchial Council and the Eparchial Assembly of
the Romanian Orthodox Bishopric of Italy
One the 4th and the 5th of February 2013, the works of the Eparchial Council
and respectively of the Eparchial Assembly of the Romanian Orthodox Bishopric of
Italy took place in Rome. Within the frame of the Eparchial Council there were read
out His Grace the Most Reverend Bishop Siluan’s Account, the Departments Activity
Reports, the Balance Sheet for the year 2012, as well as the Financial Outline for the
year 2013.
The Eparchial Assembly was preceded by the Te Deum service celebrated by
His Grace the Most Reverend Bishop Siluan assisted by the members-clergymen and
laymen alike – of the Romanian Orthodox Bishopric of Italy (522 out of 538
members attended).
The members of the Eparchial Assembly took note of the outstanding
achievements accomplished in this country after four years and nine months since
the beginning of the bishopric and the constitution of the eparchial administrative
structure.
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Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române
din Spaniei și Portugaliei
(5-6 februarie)
Marius NEDELCU

Lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale din Episcopia Ortodoxă
Română a Spaniei și Portugaliei s-au desfășurat în perioada 5-6 februarie 2013, sub
președinția Preasfințitului Părinte Episcop Timotei și cu participarea Arhiereului vicar
Ignatie Mureșanul. În cadrul acestora, au fost prezentate rapoartele de activitate pe
anul 2012 și stadiul lucrărilor la Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, au fost
aleși membrii Consiliului Eparhial și ai Consistoriului Eparhial, a fost aprobat bugetul
pe anul 2013 și a fost susținută o conferință cu tema „Familia și societatea într-o
lume secularizată și laicizată și misiunea preotului”, de către Părintele Jean Boboc,
medic și profesor de bioetică la Centrul Ortodox de Studii şi Cercetări „Dumitru
Stăniloae” din Paris.

În zilele de luni și marți, 5-6 februarie 2013, Episcopia Ortodoxă
Română a Spaniei și Portugaliei a organizat lucrările Consiliului Eparhial și
ale Adunării Eparhiale, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Timotei
și cu participarea Arhiereului vicar Ignatie Mureșanul.
Consiliul Eparhial s-a întrunit luni, 5 februarie, la reședința episcopală
din Villalbilla-Madrid, unde au fost prezentate, de către părinții consilieri
eparhiali, rapoartele de activitate pe anul 2012, fiind discutate ulterior și alte
probleme administrative, economice și disciplinare.
Ulterior, marți, 6 februarie, în cadrul Adunării Eparhiale, găzduită de
Parohia „Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana” din Parla și precedată de
oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei, Preasfințitul
Părinte Ignatie și un sobor de preoți și diaconi, Episcopul ortodox român al
Spaniei și Portugaliei a rezumat activitatea eparhiei sale din anul precedent.
Apoi, Preasfinția Sa a prezentat stadiul lucrărilor la Catedrala Ortodoxă
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Moment din timpul Adunării eparhiale
a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

Română din Madrid, ce continuă în prezent cu instalarea sistemului de
încălzire geotermică. În acest context, au fost căutate noi soluții de strângere
de fonduri pentru continuarea edificării Catedralei. Prima parte a ședinței s-a
încheiat odată cu alegerea membrilor Consiliului Eparhial și ai Consistoriului
Eparhial și cu aprobarea bugetului pe anul 2013.
În partea a doua a lucrărilor, Părintele Jean Boboc, medic și profesor de
bioetică la Centrul Ortodox de Studii şi Cercetări Dumitru Stăniloae din Paris,
a conferențiat pe tema Familia și societatea într-o lume secularizată și laicizată
și misiunea preotului. Invitatul a vorbit despre pastorația familiei creștine, care
trece printr-o perioadă de desacralizare, și a pus accentul pe procreare, atât
din punct de vedere teologic, cât și bioetic. S-a adus în discuție tehnica
fertilizării in vitro, părintele profesor explicând cum se procedează în astfel de
cazuri și ce înseamnă fertilizarea in vitro.
Totodată, dat fiind sporul demografic negativ înregistrat în majoritatea
țărilor europene, invitatul a amintit că avortul devine tot mai îngrijorător;
statisticile arată că, între anii 1958 – 2008, în România s-au făcut 20178906
avorturi, iar în Europa, la ora actuală, se înregistrează 1 avort/11 secunde.
Printre cauzele principale ale creșterii acestor cifre se numără și situația
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economică precară din ultimii ani. În plus, societatea actuală se confruntă cu
un număr crescut al divorțurilor, în Uniunea Europeană acest fenomen
progresând până la cote alarmante, de 50%. Referindu-se la România, părintele profesor a precizat că, numai în anul 2010, țara noastră a înregistrat
32.000 de divorțuri.
La finalul conferinței, preoții și membrii mireni prezenți au avut ocazia
să-i adreseze invitatului întrebări pe marginea subiectului.

Summary: The Eparchial Assembly of the Bishopric of Spain and Portugal
On the 5th and 6th of February 2013, there took place the works of the
Eparchial Council and the Eparchial Assembly of the Romanian Orthodox Bishopric
of Spain and Portugal, chaired by His Grace Timotei, the Romanian Most Reverend
Orthodox Bishop of Spain and Portugal, with the participation of His Grace Ignatie
Mureşanul, Vicar-Bishop of this eparchy.
The eparchial council assembled on Monday, the 5th of February, at the
archiepiscopal residence in Madrid, where the episcopal councilors presented the
activity reports for the year 2012, due to each eparchy department, other
administrative, economic and disciplinary issues being debated hereafter.
On Tuesday, the members of the Eparchial Assembly took part in the Divine
Liturgy celebrated by the Most Reverend Vicar-Bishop, Ignatie Mureşanul, in the
Romanian Orthodox church „Saint Great Martyr Anastasia the Roman” in Parla,
Spain. Within the meeting of the Eparchial Assembly, a report on the activity of all
the eparchial departments for 2012 was presented by His Grace Bishop Timotei. In
the second half of the works, Father Jean Boboc, physician and professor of bioethics
at Dumitru Stăniloae Orthodox Centre for Study and Research in Paris, gave a lecture
on Family and Society in a Secularised World, and the Priest’s Mission.
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Ședințele anuale de lucru ale Consiliului
și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria
(8-9 februarie)
REDACȚIA

Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria s-au desfășurat în perioada 8-9 februarie 2013, la reședința episcopală
din localitatea Giula, sub președinția Preasfințitului Episcop Siluan. Ședințele de
lucru au fost precedate de oficierea Sfintei Liturghii și a slujbei de „Te Deum”. În cadrul lucrărilor au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2012, evidențiindu-se
principalele realizări, cât și sprijinul acordat de autoritățile române și ungare pentru
buna funcționare a Episcopiei. De asemenea, a fost prezentat şi discutat proiectul
european transfrontalier pe tema turismului religios în zonă, înaintat de către Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în conlucrare cu Arhiepiscopia Aradului, cât
şi alte proiecte de acest gen. La finalul ședințelor de lucru, au fost prezentate demersurile întreprinse pentru înființarea Centrului de Asistenţă Socială „Agapis” al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi a două Societăţi Caritative, subordonate
acestui Centru, și s-au adoptat noi proiecte de hotărâri.

În perioada 8-9 februarie 2013, la reședința episcopală din localitatea
Giula au avut loc ședințele anuale de lucru ale Consiliului și Adunării Eparhiale
ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, prezidate de către Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan.
Înaintea deschiderii lucrărilor, Preasfinția Sa a săvârșit, în Catedrala
Episcopală din Giula, Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum.
În cadrul lucrărilor Consiliului şi Adunării Eparhiale au fost prezentate
rapoartele de activitate pe anul 2012, la cele trei sectoare administrative ale
Episcopiei: bisericesc, cultural şi economic. În cuprinsul acestora au fost
consemnate realizările importante, precum restaurarea şi sfinţirea unor biserici
parohiale sau imobile bisericeşti (Apateu, Săcal, Micherechi şi Bichişceaba),
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cu sprijinul autorităţilor de stat din Ungaria şi România (Secretariatul de Stat
pentru Culte şi Administraţia pentru Subvenţii din cadrul Ministerului
Resurselor Umane (EMMI) din Budapesta, Secretariatul de Stat pentru Culte
şi Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, de la Bucureşti), ridicarea
unui Paraclis nou, de lemn, în stil maramureşean, cu hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”, al Parohiei din Otlaca Pustă, care urmează să fie sfinţit
în acest an. De asemenea, au fost consemnate evenimentele liturgice de excepţie, precum cele două tunderi în monahism oficiate la Aşezământul Monahal Românesc din capitala Ungariei, sau slujirile la care au participat din
nou ierarhi din România, dar şi anumite dificultăţi legate, în principal, de
funcţionarea Episcopiei în condiţii normale de activitate, care au fost depăşite
datorită bunelor relaţii cu autorităţile competente din cele două State şi sprijinul consistent, de mediator, oferit de Reprezentanţele Diplomaţiei Române
în Ungaria (Ambasada României la Budapesta, în special şi cele două Consulate Generale ale României la Giula şi Seghedin). În acest fel, Episcopia şi-a
dovedit din nou utilitatea practică în îndeplinirea rolului ei specific, de conservare şi întărire a identităţii ortodoxe româneşti a celor care o alcătuiesc, dar

Moment din timpul Adunării eparhiale
a Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei
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şi rolul de garant al promovării unor relaţii paşnice şi fireşti între cele două
State, român şi ungar.
Tot cu acest prilej, a fost prezentat şi discutat proiectul european
transfrontalier pe tema turismului religios în zonă, înaintat de Episcopia
Ortodoxă Română din Ungaria, în conlucrare cu Arhiepiscopia Aradului, cât
şi alte proiecte de acest gen şi modul de derulare practică, în cazul câştigării
lor. Au fost detaliate, totodată, şi demersurile efectuate de conducerea
Episcopiei, împreună cu specialişti din domeniu, pentru înfiinţarea, în
premieră, a Centrului de Asistenţă Socială „Agapis” al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria şi a două Societăţi Caritative, la Bichişceaba şi Debreţin,
subordonate acestui Centru, care ar urma să îşi înceapă în curând activitatea.
Lucrările celor două organisme eparhiale s-au încheiat prin adoptarea de
Comisiile de lucru ale Adunării Eparhiale a unor proiecte de hotărâri, menite
să ghideze şi în continuare buna desfăşurare a activităţii pastoral-misionare şi
culturale a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru anul în curs.

Summary: The yearly working meetings of the Eparchial Council and Assembly
of the Romanian Orthodox Bishopric in Hungary
On the 8th and the 9th of February 2013, there took place in Giula, the yearly
working meetings of the Eparchial Council and Assembly of the Romanian Orthodox
Bishopric in Hungary, chaired by His Grace the Most Reverend Bishop Siluan. Before
the opening of the works, His Grace celebrated the Divine Liturgy and the Te Deum
service in the Episcopal Cathedral in Giula.
The activity reports for the year 2012 were presented within the frame of the
works, the principal achievements as well as the support granted by the Romanian
authorities being pointed out. It was presented and taken into discussion therewithal
the European beyond-border project on religious tourism in the area that had been
put forward by the Romanian Orthodox Bishopric in Hungary, in co-operation with
the Archbishopric of Arad, as well as some other projects of this kind. On the issue
of the working meetings, there were presented the necessary steps taken in order to
found the „Agapis” Centre for Social Assistance of the Romanian Orthodox Bishopric
in Hungary, as well as two Charity Societies subservient to this Centre, and new
decision projects were taken in.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat cu ocazia întronizării Preafericitului IOAN al X-lea,
Patriarhul Antiohiei şi al întregului Orient, Damasc
(10 februarie)

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh IOAN
al Antiohiei şi al întregului Orient,
preaiubit frate în Hristos Domnul şi coliturghisitor,
Alegerea Preafericii Voastre ca Patriarh al Antiohiei şi al întregului Orient a fost primită de ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii
Ortodoxe Române, cu mare bucurie duhovnicească. Prin lucrarea
harului Preasfântului Duh, prin care toate cele bune se împlinesc, Vi
s-a încredinţat spre păstorire poporul dreptcredincios din cuprinsul
venerabilei Patriarhii apostolice a Antiohiei - Biserică binecuvântată
cu mulţime de mari sfinţi martiri, ierarhi, monahi, teologi şi misionari.
Suntem încredinţaţi, Preafericirea Voastră, că bogata experienţă
pe care o aveţi în mediul teologic academic, la Universitatea din Balamand,
şi pe plan internaţional, ca păstor al credincioşilor ortodocşi de limbă
arabă din Europa, Vă va
fi de mare folos în contextul încercărilor dificile
prin care trec în această
perioadă creştinii din
Orientul Mijlociu.
De-a lungul secolelor, relaţiile frăţeşti dintre
Bisericile noastre Ortodoxe
surori s-au dezvoltat
permanent, mai ales în
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vremurile dificile din istoria acestora. Bunele relaţii frăţeşti au consolidat mărturia comună, manifestată în unitatea dogmatică, canonică şi
de cult, precum şi solidaritatea, prin cooperarea practică, mai ales în
păstrarea şi promovarea identităţii spirituale şi culturale a creştinilor
ortodocşi de limbă arabă. De aceea, este de datoria noastră să
continuăm şi să aprofundăm în prezent aceste legături dintre Bisericile
noastre Ortodoxe surori, mai ales în această perioadă de profunde şi
rapide transformări din societatea contemporană. De-a lungul vremii,
creştinii ortodocşi din cuprinsul Patriarhiei Antiohiei au avut mult de
suferit, dar au rezistat şi au păstrat cu fidelitate credinţa primită de
la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
Suntem încredinţaţi că dacă promovăm constant „unitatea Duhului
în legătura păcii”(Efeseni 4, 3), Dumnezeu ne va ajuta să dăm împreună
mărturie creştină de pace şi cooperare spre binele comun.
De aceea, ne rugăm Domnului Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11)
şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să Vă dăruiască ajutorul Său
în slujirea atât de importantă şi plină de responsabilitate ca Întâistătător
al Patriarhiei Antiohiei şi a întregului Orient şi în călăuzirea pe calea
mântuirii a poporului care Vi s-a încredinţat spre păstorire.
La acest început de drum al slujirii patriarhale a Preafericirii
Voastre, Vă felicităm şi Vă dorim ani mulţi şi binecuvântaţi!
Cu frăţească dragoste în Iisus Hristos şi aleasă preţuire,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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The Message of His Beatitude Father DANIEL,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
addressed on the occasion of the enthronement
of His Beatitude JOHN X,
Patriarch of Antioch and All Orient, Damascus
(the 10th of February)

Your Beatitude Father Patriarch John of Antioch and All Orient,
my most beloved and concelebrating brother in Christ.
It is with exceeding spiritual joy that the hierarchs, the clergymen,
and the faithful of the Romanian Orthodox Church have been advised
about Your being elected as Patriarch of Antioch and All Orient.
Through the instrumentality of the Holy Spirit’s grace, which causes
everything good in the world to be accomplished, You have been
entrusted with giving spiritual guidance to the Orthodox people
through the most venerable apostolic Patriarchate of Antioch - Church
blessed with no end of great holy martyrs, hierarchs, theologians and
missionaries.
Your Beatitude, We feel ascertained that Your rich experience in
the academic theological milieu, as a Professor at the University of
Balamand and on a world scale, as a shepherd of the Orthodox Arabicspeaking faithful in Europe, will be of great use to You in the context
of the heavy trials wherethrough the Christians of the Middle East are
passing today.
Throughout the centuries, the brotherly relationships between
our Orthodox sister Churches have endlessly developed, especially in
the hard times of their history. These good fraternal relationships did
fortify our common doctrine, as revealed in the dogmatic, canonical
and cultual unity, as well as the solidarity – through practical co-
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operation – above all in keeping and promoting the spiritual and
cultural identity of the Orthodox Arabic–speaking faithful. It is therefore incumbent upon us to continue and go deeply into these
relationships between our Orthodox Churches sisters, especially in this
period of time struck by as many quick and resonant transformations
in contemporary society. As time went by, the Orthodox Christians
throughout the Patriarchate of Antioch had often and bitterly come to
harm, but they withstood the blows and constantly held out, most
devotedly keeping the faith the Holy Apostles Peter and Paul had
handed down to them.
We feel confident that, if we constantly exalt “the unity of the Spirit
in the bond of peace” (Ephesians 4, 3), Lord will help us confess together
Our Christian faith, in peace and co-operation for the good of all.
That is the reason why we elevate fervent prayers to our Lord
Jesus Christ, “the Good Shepherd” (John 10, 11), and “the High Priest
of our profession” (Hebrews 3, 1), for granting You His help in Your
important and responsible service as Head of the Patriarchate of
Antioch and All Orient, and in Your guiding on the way of salvation
the people that you have been entrusted with to shepherd.
At the beginning of Your route of patriarchal service, We congratulate
Your Beatitude and wish You to enjoy many and blessed years of life!
We embrace You in Christ, with greatest love and highest esteem.

† DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Reconciliere între Patriarhia Ierusalimului
şi Patriarhia Română
(20-21 februarie)
Biroul de presă al Patriarhiei Române

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, în zilele de 20–21 februarie 2013, o delegaţie a Patriarhiei

Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului alături de delegaţia Patriarhiei Române
condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal
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Române s-a întâlnit la Ierusalim cu o delegaţie a Patriarhiei Ierusalimului,
pentru rezolvarea problemei legate de Aşezământul Românesc de la Ierihon.
În urma convorbirilor, desfăşurate în spirit de frăţietate şi respect
reciproc, s-a ajuns la o înţelegere privind Aşezământul Românesc de la Ierihon,
considerat ca fiind un cămin pentru pelerinii ortodocşi români care vizitează
Ţara Sfântă.
Cele două delegaţii au redactat împreună un document, ce a primit binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului şi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, prin care s-a ajuns la
restabilirea comuniunii frăţeşti şi euharistice între cele două Biserici. Această
lucrare binecuvântată constituie o contribuţie la întărirea unităţii panortodoxe.
Delegaţia Patriarhiei Române a fost alcătuită din Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal, Preşedinte,
PC pr. prof. Viorel Ioniţă, consilier patriarhal onorific, şi PC pr. Michael Tiţa,
consilier patriarhal pentru relaţii bisericeşti şi interreligioase.
În numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, delegaţia Patriarhiei
Române a adresat invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului
de a vizita Patriarhia Română în luna octombrie 2013. Preafericitul Părinte
Patriarh Teofil a acceptat cu bucurie această invitaţie.

Summary: Reconciliation between the Patriarchate of Jerusalem and the Romanian Patriarchate
On the 20th and the 21st of February, an appointment took place in Jerusalem
between a delegation of the Romanian Patriarchate and a delegation of the Patriarchate
of Jerusalem, whereupon an agreement was concluded about the Romanian Establishment
in Jericho, which is looked upon as a shelter and resting place for the Romanian
Orthodox pilgrims who are visiting the Holy Land; a document was thereby drawn
up, wherewith both Churches came to the rehabilitation of their brotherly and
Eucharistic communion. The delegation of the Romanian Patriarchate, sent on this
mission with His Beatitude Father Patriarch Daniel’s permission and blessing was led
by His Eminence Metropolitan Nifon, Archbishop of Târgovişte and Patriarchal
Exarch, who, in the name of the Head of the Romanian Orthodox Church, handed
out an invitation to His Beatitude Father Theophilus, Patriarch of Jerusalem, to visit
the Romanian Patriarchate in October 2013, which His Beatitude most willingly accepted.
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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul întronizării Preafericitului Părinte NEOFIT,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
(24 februarie)

Preafericirea Voastră,
Iubiţi fraţi întru Arhierie,
membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare,
Onorată asistenţă,
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne
veselim întru ea” (Psalm 117,24)
Cu multă bucurie în Hristos Domnul, Biserica Ortodoxă Română
a luat cunoştinţă despre alegerea Preafericirii Voastre în demnitatea
de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe
Bulgare.
Suntem
pe
deplin
încredinţaţi că veţi fi un vrednic
urmaş al celui întru veşnică
pomenire Patriarhul Maxim, care a
cultivat legături frăţeşti şi de prietenie
cu toate Bisericile Ortodoxe Surori,
timp de patruzeci de ani.
Slujirea de conducător al Bisericii
Ortodoxe Bulgare, la care aţi fost
chemat prin purtarea de grijă a lui
Dumnezeu, înseamnă o înaltă
demnitate şi o mare responsabilitate
pastorală pentru Biserica Ortodoxă a
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poporului bulgar. Desigur, în această lucrare, ajutorul vine, în primul
rând, de la Iisus Hristos, Marele Arhiereu (Cf. Evrei 4, 14), Capul Bisericii şi Mântuitorul lumii. El ne cheamă pe toţi slujitorii Bisericii Sale,
acum, la începutul unui nou secol şi mileniu creştin, să aducem
mărturia noastră comună panortodoxă, prin cuvânt şi faptă, într-o
lume instabilă şi dezorientată spiritual. De aceea, e nevoie de multă
cooperare între toate Bisericile Ortodoxe Surori.
Cu multă bucurie, dorim ca Hristos Domnul, „Păstorul şi episcopul
sufletelor noastre” (1 Petru 2, 25), să lumineze lucrarea Preafericirii Voastre de Patriarh pentru a aduce roade bogate, spre slava Preasfintei
Treimi, binele Bisericii pe care o păstoriţi şi al Ortodoxiei întregi.
Prin mesajul nostru frăţesc, transmis de Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Nifon, ierarhii, clerul şi credincioşii Sfintei noastre Biserici
Ortodoxe Române exprimă bucuria lor de a fi părtaşi la această mare
sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a Ortodoxiei soborniceşti.
În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi poporului român dreptcredincios, Vă dorim ani mulţi şi
binecuvântaţi, Preafericirea Voastră!
Cu frăţească dragoste în Hristos şi multă preţuire,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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The message of His Beatitude Father DANIEL,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
addressed to His Beatitude Father NEOPHITUS
on the occasion of His enthronement
as a Patriarch of the Bulgarian Orthodox Church
(the 24th of February 2013)

Your Beatitude,
Most beloved Brothers in Hierarchy, members of the Holy Synod
of the Bulgarian Orthodox Church
Most distinguished assistance,
“This is the day the Lord has made;
let us rejoice and be glad in it” (Psalm 117, 24)
It is with unutterable joy in our Lord Jesus Christ that the Romanian
Orthodox Church has taken notice of Your Beatitude’s being elected
in the high dignity of Head of the Bulgarian Orthodox Church. We are
thoroughly undoubted that You will be a worthy successor of Patriarch
Maxim, eternally glorified in his holy memory, who has tied up for
forty years solid links to all the Orthodox Churches Sisters. The
ministry of Head of the Bulgarian Orthodox Church, whereto You
have been called up through God’s care and concern, means a high
dignity and a great pastoral responsibility for the Bulgarian people’s
Orthodox Church. There is no doubt that this holy mission is first and
foremost succored by Jesus Christ, “the Great High Priest” (Hebrews 4, 14).
He is calling up now, at the beginning of a new Christian century and
millennium, us all the ministers of His Church, in order to confess, by
word and by act, our common Panorthodox profession, in an unstable
and spiritually bewildered world. That is why; much co-operation
between the Orthodox Churches Sisters is badly needed nowadays.
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It is with exceeding joy that We wish that our Lord Jesus Christ,
“the Shepherd and Overseer of our souls” (1 Peter 2, 25) may shine
upon Your patriarchal endeavor, in order to make Your work ever so
richly fruitful, to the glory of the Most Holy Trinity to the good of the
Church You are shepherding, and the whole Orthodoxy.
This fraternal message, that We are addressing You by the
instrumentality of His Eminence the Very Most Reverend Metropolitan
Nifon, is carrying the exceeding joy of the hierarchs, clergymen and
faithful of our Holy Romanian Orthodox Church to partake in this
great feast of the Bulgarian Orthodox Church, and the whole Catholic
Orthodoxy.
In the name of the Holy Synod of the Romanian Orthodox
Church, and the Romanian Orthodox clergy and people, We wish
many and blessed years of life to Your Beatitude! With brotherly love
in Christ, and highest esteem,

† DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul întronizării
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop MATIAS,
Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Etiopiene Tewahedo
(3 martie)

Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop MATIAS,
Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Etiopiene Tewahedo
Înaltpreasfinţia Voastră,
Cu frăţească dragoste în Hristos, felicităm pe Înaltpreasfinţia
Voastră pentru alegerea, în data de 28 februarie 2013, ca cel de al
şaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe Etiopiene Tewahedo.
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Experienţa pastorală, inter-creştină şi inter-religioasă vastă pe
care aţi dobândit-o în timpul activităţii ca ierarh al Bisericii Voastre în
diaspora, în S.U.A. şi în Ţara Sfântă, este o garanţie că veţi continua
activitatea bogată şi rodnică a predecesorului Înaltpreasfinţiei Voastre,
fostul patriarh Abune Paulos.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să Vă întărească în
această slujire atât de importantă pentru binele poporului etiopian
ortodox, care Vă este încredinţat spre grijă pastorală.
Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!
Cu îmbrăţişare frăţească în Hristos Domnul,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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The message of His Beatitude Father DANIEL,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
on the occasion of the enthronement of His Eminence
the Most Reverend Archbishop MATIAS, Elected Patriarch
of the Tewahedo Ethiopian Orthodox Church
(the 3rd of March)

To His Eminence the Most Reverend Archbishop Matias, Elected
Patriarch of the Tewahedo Ethiopian Orthodox Church.
Your Eminence,
It is with brotherly love in Christ that We congratulate Your Eminence for being elected, on the 28th February 2013, as the Sixth Patriarch of the Tewahedo Ethiopian Orthodox Church.
The vast pastoral inter-Christian and inter-religious experience
that You have acquired during Your activity as a hierarch of Your
Church in diaspora, in the USA and the Holy Land, is an assurance
that You will prolong and persevere in the rich and fruitful activity of
Your Eminence’s predecessor, the former Patriarch Abuna Paulos.
We pray our Lord Jesus Christ to grant You rigour and energy in
this so important ministry which You put in the service of the good of
the Ethiopian Orthodox people whose pastoral needs You were entrusted with.
For Many Blessed Years of Life!
With fraternal embrace in Christ the Lord,

† DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Mesajul Patriarhului României
la alegerea Sanctității Sale Papa FRANCISC I
(13 martie)

Sanctităţii Sale Papa FRANCISC
Cetatea Vaticanului
Sanctitatea Voastră,
Biserica Ortodoxă Română se alătură acestor momente de bucurie
ale Bisericii Romano-Catolice, ca urmare a alegerii Sanctităţii Voastre
ca Episcop al Romei şi Papă.
Suntem convinşi că valorile morale autentice, bazate pe credinţa
bimilenară creştină, vor continua să aibă un loc central în activitatea
Sanctităţii Voastre ca Primat al Bisericii Romano-Catolice, având în
vedere lucrarea pastorală pe care Sanctitatea Voastră aţi întreprins-o
deja în Argentina. Această misiune este o prioritate şi în Biserica
noastră Ortodoxă. De aceea, în acest context, este foarte necesar să
cooperăm, pentru a realiza solidaritate cu cei care suferă cel mai mult
de pe urma crizei economice şi spirituale a societăţii
contemporane, pentru a da
o mărturie creştină comună
în lume, în spiritul iubirii
milostive a Domnului
nostru Iisus Hristos.
Ne exprimăm speranţa
că Sanctitatea Voastră Veţi
continua să-i sprijiniţi pe
credincioşii ortodocşi români
care trăiesc în număr mare,
în diferite ţări din Europa,
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în special în Italia, aşa cum constant au făcut-o predecesorii Voştri,
vrednicul de pomenire Papa Ioan Paul al II-lea şi Papa Emerit Benedict
al XVI-lea.
Cu stimă şi dragoste frăţească în Hristos,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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The message of Patriarch DANIEL
of Romania on the occasion of the election
of His Holiness Pope FRANCIS I
(the 13th of March)

To His Holiness Pope FRANCIS
The City of Vatican.
Your Holiness,
It is with exceeding joy that the Romanian Orthodox Church joins
in these most blissful moments of the Roman-Catholic Church, as a
result of the election of Your Holiness as Bishop of Rome and Pope. We
are definitely doubtless that the true-to-life moral values, based on the
bimillenial Christian faith, will never stop having a prominent place in
the activity of Your Holiness, as Primate of the Roman-Catholic Church,
making allowance for the pastoral work Your Holiness have already
started doing in Argentina. This mission is a priority for our Orthodox
Church as well. That is the reason why, it is utterly necessary that we
should co-operate in order to work in joint responsibility for those that
have been hardest hit by the economic and spiritual depression of the
contemporary society, with the goal of giving the world our common
Christian witness, in the spirit our Lord Jesus Christ’s merciful Love.
We feel hopeful that Your Holiness would continue to support
the Romanian Orthodox faithful, who are numerous in living in
sundry European countries, especially in Italy, as Your illustrious
predecessors used to do, pre-eminently Pope John Paul II, eternally
glorified in his holy memory, and Pope Emeritus Benedict XVI.
I remain, with brotherly love in Christ, Yours most respectfully,

† DANIEL
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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A 13-a întrunire de dialog teologic bilateral
dintre Biserica Evanghelică din Germania (EKD)
și Biserica Ortodoxă Română
(13-17 martie)
Diacon asist. univ. dr. Cosmin PRICOP

Biserica Ortodoxă Română poartă un dialog teologic oficial cu Biserica Evanghelică din Germania (Evangelische Kirche in Deutschland - EKD), la invitaţia acesteia, încă din anul 1979. Temele discutate până acum în cadrul acestui dialog teologic
bilateral s-au concentrat în jurul Sfintelor Taine, apoi al Eclesiologiei, fiind discutate
până în prezent fiecare din cele patru atribute sau însuşiri ale Bisericii (unitatea, sfinţenia, catolicitatea/sobornicitatea şi apostolicitatea), precum şi unele teme legate de
responsabilitatea Bisericilor în Europa de astăzi. Sub titlul „Biserica lui Iisus Hristos
- Sfințenia și sfințirea” s-a desfăşurat, în perioada 13-18 martie 2013, la Mănăstirea
Drübeck din Germania, a 13-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române la această întrunire a fost condusă de IPS Mitropolit Serafim al Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord. Pe durata întâlnirii, tema a fost analizată din punct de
vedere biblic, istoric, sistematic şi practic. După prezentarea tuturor referatelor au
avut loc discuții prin care s-a încercat să se identifice punctele comune, ca şi cele diferite, dintre cele două tradiţii teologice cu privire la tema în discuţie. O serie de aspecte
comune au fost înregistrate în legătură cu sfinţenia ca atribut prin excelenţă al lui
Dumnezeu şi ca însuşire a Bisericii, iar sfinţenia ca proces de însuşire a ei de către oameni,
cu ajutorul harului dumnezeiesc. Pe de altă parte, deosebirea fundamentală constatată
între cele două tradiții teologice cu privire la tema sfințeniei în urma discuțiilor a fost
aceea în tradiţia evanghelică nu există invocarea sfinților și în această tradiţie sfinţii
nu au nici un rol de mijlocitori către Dumnezeu. Întrunirea a fost marcată de rugăciuni și slujbe, săvârșite fie de partea ortodoxă, fie de partea evanghelică, studii biblice,
referate teologice și discuții. Ambele comisii de dialog și-au exprimat bucuria cu privire la atmosfera frățească trăită, au mulțumit consiliului EKD și președintelui său
Dr. h.c. Nikolaus Schneider și Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, pentru posibilitatea acestei runde de dialog, recomandând
totodată conducerilor celor două biserici continuarea acestui dialog teologic bilateral.
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I. Preliminarii
Biserica Ortodoxă Română poartă un dialog teologic oficial cu Biserica
Evanghelică din Germania (Evangelische Kirche in Deutschland – EKD), la
invitaţia acesteia, încă din anul 1979. Delegaţia Bisericii noastre în acest dialog
a avut ca preşedinţi pe: Episcopul Vasile Coman al Oradiei (1979-1988), IPS
Mitropolit Nicolae al Banatului (1991-1995) şi IPS Mitropolit Serafim al
Germaniei şi al Europei Centrale şi de Nord (din 1998), iar din membrii acestei
delegaţii amintim pe: Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae (1979-1985), Pr. Prof.
Dr. Dumitru Popescu (1979–1991), Pr. Prof. Dr. Radu Dumitru (1979- 1991),
Pr. Prof. Ioan Ică (1979-1991), Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță (1980-prezent) și
Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan (1991), la care s-au adăugat teologi din generaţia
mai tânără. Fiecare întrunire din cadrul acestui dialog a dezbătut o temă aleasă
împreună de cele două Biserici, iar temele discutate s-au concentrat în jurul
Sfintelor Taine, al unor teme legate de responsabilitatea Bisericilor în Europa
de astăzi și al Eclesiologiei, fiind discutate până în prezent fiecare din cele
patru atribute sau însuşiri ale Bisericii (unitatea - Cluj Napoca / 2002, catolicitatea/sobornicitatea - Eisenach / 2006 şi apostolicitatea - Sâmbăta de Sus / 2010).
Întrunirile celor două comisii au fost găzduite pe rând de cele două Biserici.
Cea de a 12-a întrunire de dialog BOR-EKD a fost găzduită de Biserica
Ortodoxă Română, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, între
11-15 martie 2010, unde s-a discutat tema „Apostolicitatea Bisericii şi mărturia
ei în Europa de astăzi”. Cu acel prilej s-a recomandat ca la cea de a 13-a
întrunire discuțiile să abordeze tema „Sfinţenie şi sfinţire.”
În concordanță cu propunerile exprimate bilateral în 2010 la Mănăstirea
Sâmbăta de Sus, la cea de-a 13-a întrunire de dialog dintre BOR şi EKD, găzduită de Centrul Evanghelic de la Mănăstirea Drübeck din Germania (landul
Sachsen-Anhalt) între 13-18 martie 2013, s-a discutat tema intitulată „Biserica
lui Iisus Hristos – Sfinţenia şi Sfinţirea”. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
la această întrunire, aprobată în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din data
de 31 octombrie 2012, a fost formată din:
1. I.P.S. Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi
de Nord, Preşedintele comisiei;
2. Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Geneva/Bucureşti;
3. Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu, Craiova/Bucureşti;
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4. Pr. Prof. Dr. Ioan Vicovan, Iaşi;
5. Pr. Prof. Dr. Dorin Oancea, Sibiu;
6. Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană, Cluj-Napoca;
7. Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Arad;
8. Pr. Dr. Mircea Basarab, München;
9. Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, Bucureşti;
10. Pr. Dr. Nicolae Dura, Viena;
11. Diacon Dr. Cosmin Pricop, Bucureşti.
Din delegaţia Bisericii Evanghelice din Germania au făcut parte:
1. Episcopul Martin Schindehütte, coordonatorul biroului de
Relaţii Externe al EKD şi al comunităţilor evanghelice germane din
diaspora, Preşedintele comisiei;
2. Pastor Dr. Thorsten Jacobi, Hagen;
3. Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr, Jena;
4. Pastor Dr. Ariane Schneider, Halle-Wittenberg;
5. Pastor Johannes Toaspern, Bitterfeld;
6. Prof. Dr. Michael Weinrich, Bochum;
7. Prof. Dr. Gunther Wenz, München;
8. Prof. Dr. Reinhard Thöle, Halle, consultant;
9. KR Dr. Martin Illert, referent pentru relaţiile cu Bisericile
Ortodoxe, în biroul EKD de la Hanovra, secretarul delegaţiei.
De asemenea, Pastorul Andrei Pinte, reprezentant al Bisericii Evanghelice
CA din România a fost prezent în calitate de observator.

II. Desfășurarea lucrărilor
Întrunirea a fost inaugurată printr-un cuvânt de bun venit din partea
Episcopului Martin Schindehütte, coordonatorul Biroului de Relații Externe
al EKD, după care s-a trecut la prezentarea fiecărui participant. A fost apoi
prezentat şi adoptat programul întrunirii, s-au desemnat reprezentanții celor
două delegații responsabili cu redactarea Comunicatului final (din partea
BOR pr. prof. dr. Dorin Oancea şi pr. dr. Nicolae Dura), după care fiecare
delegaţie s-a întrunit în sesiune separată. Necesitatea întrunirilor separate ale
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membrilor celor două delegații rezida în faptul că în ambele erau mai mulţi
membri care participau pentru prima dată la o astfel de întâlnire, astfel că se
impunea ca membrii fiecărei delegaţii să se cunoască mai bine unii pe alţii,
precum şi ca să fie informaţi despre procedura de desfăşurare a acestor
întruniri de dialog.
La începutul propriu-zis al lucrărilor, IPS Mitropolit Serafim,
Președintele delegației BOR, a prezentat un scurt referat pe marginea temei
„Sfinţenia şi Sfinţirea”, referat care a stat la baza discuţiilor care au urmat
referatelor. Înaltpreasfinţia Sa a accentuat, în alocuțiunea sa introductivă, că
prin termenul “spiritualitate” toți credincioșii ortodocși înțeleg viața creștină
în totalitatea ei, al cărei sens și scop este sfințirea omului în unitatea lui
ontologică de trup, suflet și duh (1 Tesaloniceni 5, 23). Pentru ortodocși,
noțiuni precum sfințire, desăvârșire și îndumnezeire (theosis) au aceeași
importanță. În acest sens, renumitul teolog, părintele Dumitru Stăniloae
accentuează realitatea potrivit căreia „îndumnezeirea nu este altceva decât
treapta cea mai înaltă a înomenirii omului”. Evlavia ortodoxă evidențiază în
același timp faptul că „totul este har” și că „trebuie să ne dăm sângele prin asceză”,
pentru a primi acest har (cf. Evrei 12,4). Efortul personal pentru înlăturarea
patimilor conduce creștinii, prin Tainele Bisericii, către sfințire. Părinții asceți
ai Bisericii afirmau că dacă omul nu este duhovnicesc până în trupul său, devine
trupesc până în suflet.
Tot în cadrul primei şedinţe de lucru au fost prezentate două meditații biblice,
primul întocmit de Pastor Birgit Schlegel, care nu a fost prezentă din motive de
sănătate, astfel că această contribuţie a fost prezentată de Pastor Dr. Ariane
Schneider. În acesta, intitulat „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt” (Levitic 19,2), s-a
arătat că termenul „sfânt” denumește arealul lui Dumnezeu spre deosebire de
arealul profan, necurat. Sfințenia izvorăște din Dumnezeu: poporul nu este
sfânt în sine, ci este sfințit de Dumnezeu. Alegerea poporului de către
Dumnezeu fundamentează chemarea potrivit căreia poporul însuși trebuie să
fie sfânt (Levitic 20,26). De aceea, comportamentul fiecăruia în comunitatea
sa este decisiv (Levitic 19). Cel de al doilea studiu biblic, cu titlul „Sfințenia
în proces. Câteva considerații cu privire la înțelegerea sfințeniei în cartea Levitic”,
a fost prezentat de Diac. Dr. Cosmin Pricop. Autorul a înțeles sfințenia ca un
proces, caracterizat prin dinamică, etapizare și concentricitate. Dinamica
sfințeniei este caracterizată în primă instanță de chemarea sau invitația lui
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Participanți la cea de-a 13-a întrunire de dialog teologic bilateral
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania

Dumnezeu pentru oameni, invitație căreia aceștia îi pot da curs prin urmarea
sau respectarea anumitor precepte cu puternice valențe duhovnicești, dar și
comportamentale. După decizia oamenilor de a se sfinți, drumul acestui proces
sfințitor se încheie tot la Dumnezeu, ca Cel care este Începutul și Sfârșitul a
toate. Etapizarea sfințeniei se referă la schematizarea concentrică a timpului,
spațiului, persoanelor și jertfelor într-un progres care se finalizează tot în
comuniune cu Dumnezeu. Scopul acesteia este unul pedagogic, de pregătire
a omului pentru întâlnirea și experierea lui Dumnezeu.
Tema întrunirii a fost aprofundată mai întâi printr-un grup de referate
cu conţinut biblic-exegetic. Profesor Doctor Karl-Wilhelm Niebuhr, din partea
EKD, a prezentat un referat cu tema „Sfințenie și sfințire în contextul teologiei
pauline”, în care a analizat câteva texte pauline asupra sfințeniei comunității
și importanței acesteia ca „templu al lui Dumnezeu”. El a arătat că Sfântul
Duh plinește, străbate și schimbă pe cei credincioși. Experiența Duhului
dumnezeiesc în comunitate este semn al unui eveniment continuu. Starea de
sfințenie primită de la Dumnezeu prin Hristos trebuie să apere comunitatea
până la judecata universală și până la comuniunea deplină cu Dumnezeu de
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atunci. Comuniunea cu Hristos și trăirea vieții în acord cu El reprezintă
ambele dimensiuni prin care Sfântul Apostol Pavel descrie ființa comunității.
Biserica nu are sfințenia de la sine. Ea nu este sfântă, ci se sfințește prin puterea
Duhului Sfânt, care lucrează în Ea și o transformă. Comuniunea cu Hristos
face ca Biserica să devină comuniune a sfinților, comuniunea vieții cu Iisus,
Domnul Care a murit pe cruce și a fost înviat de Dumnezeu. „În Hristos”
comunitatea este cu sine și totodată în comuniune universală, ca o comunitate
locală, precum și în comuniunea tuturor creștinilor. Din partea Bisericii
Ortodoxe Române a vorbit mai întâi Pr. Dr. Mircea Basarab despre „Sfinţenia
şi Sfinţirea în Vechiul Testament”, expunând faptul că pasajele din Vechiul
Testament care se referă la sfințenia lui Dumnezeu pot fi împărțite în două
grupe: pe de o parte Dumnezeu Se descoperă pe Sine ca sfânt (Levitic 19-21;
Ieșire 19, 3-20; Isaia 6, 1-3), iar pe de altă parte israeliții Îl recunosc pe
Dumnezeu ca sfânt (Ieșire 15; 1Samuel 2,2; Psalmul 99). Sfințenia oamenilor
apare ca dorință a lui Dumnezeu și constituie o condiție sine qua non pentru
comuniunea cu El. Comunicarea sfințeniei lui Dumnezeu privește locuri,
timpuri, persoane și obiecte. Despre “Fundamentarea biblică a Sfinţeniei şi a
Sfinţirii în Noul Testament” a vorbit în continuare Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană.
Potrivit acestuia, Noul Testament accentuează procesul sfințirii și al devenirii
spre mântuire (Romani 6, 4-13; Efeseni 4, 22-24; Romani 12,1). Botezul
integrează omul în starea sfințeniei (Efeseni 1,1; 1Corinteni 1,2; Galateni 3,27).
Aceasta deține un caracter universal, întrucât toți cei botezați primesc sfințenia
sacramentală. Sfințenia poate fi observată mai ales în efectele ei în lume, atunci
când se împlinește prin fapte și atitudini. Sfințenia este atât un dar sacramental
în botez, cât și o datorie morală, înțeleasă ca o căutare de toată viața a lui
Dumnezeu într-un proces dinamic. Cu privire la procesul sfințeniei, autorul
înțelege că prin sintagma „Ecclesia triumphans” din Apocalipsă trebuie înțeleși
și sfinții (Apocalipsa 4,12; 5,8; 11,18). Prin termenul “sfinți” trebuie înțeleși
și martirii creștini, care au primit comuniunea cu Mielul lui Dumnezeu ca
răsplată pentru răbdarea arătată în persecuții și suferințe. În conceptul
„Ecclesia triumphans” trebuie înțeles, de asemenea, că sfințenia este o stare
eshatologică, care se împărtășește celor care s-au identificat cu Hristos deja
din timpul vieții lor pământești și și-au jertfit viața ca martiri.
A urmat o a doua serie de referate care au aprofundat tema întrunirii din
punct de vedere istoric şi patristic. Din partea Bisericii Ortodoxe Române a
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referit mai întâi Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, care a vorbit despre „Cinstirea
Sfinţilor în Biserica Primară”, începând cu martiriul Sfântul Arhidiacon Ştefan.
Multe acte martirice atestă prezența și puterea Duhului Sfânt în evenimentul
pământesc al suferințelor martirilor. Prețuirea martirilor a dus la dezvoltarea
unei teologii a martiriului, care este conectată pentru prima dată în Martiriul
lui Policarp cu o cinstire corespunzătoare a martirilor. Prin formule precum
„pete pro nobis” sau „roga pro nobis” s-a dezvoltat cultul propriu-zis al invocării
martirilor în rugăciune. Pe lângă cultul martirilor, în Biserica Primară ia
naștere și o cinstire a mărturisitorilor, a marilor asceți și a părinților
duhovnicești din lumea monastică, a episcopilor și a oamenilor simpli, care
sunt considerați sfinți. A urmat apoi Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, care a vorbit
despre „Cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Biserica
Ortodoxă”, arătând că cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena este
atestată de mai multe izvoare istorice deja în secolul IV. Sfinții Împărați
Constantin și mama sa Elena sunt cinstiți ca sfinți în Biserica Ortodoxă pe
baza a ceea ce au făcut în slujba credinței creștine, dar și pentru că Dumnezeu
le-a iertat păcatele și i-a primit în comuniunea sfinților. Sfinții Împărați sunt
până astăzi ocrotitorii multor Biserici ortodoxe românești. Patriarhia Română
a numit în acest sens anul 2013 - Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin
și Elena și Anul comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae în şcolile de teologie.
Finalmente, Pr. Prof. Dr. Constantin Pătuleanu a prezentat un referat despre
„Programele organizate de Patriarhia Română în cadrul anului cinstirii Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, precum şi a comemorării a 110 ani
de la naşterea şi 20 de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Dumitru Stăniloae”.
Acesta a relatat că în perioada 21-23 mai 2013 se va desfășura în Palatul
Patriarhiei din București un congres internațional cu tema „Sfinții Împărați
Constantin și Elena - promotori ai libertății religioase și sprijinitori ai Bisericii”.
Comitetul pregătitor a invitat deja numeroși specialiști din mai multe țări,
care vor prezenta tema de mai sus sub multiplele ei fațete. Cu ocazia împlinirii
a 110 ani de la naștere și a 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui
Dumitru Stăniloae, în toate seminariile teologice și facultățile de teologie din
cuprinsul Patriarhiei Române se va organiza un concurs despre „Viața și opera
Părintelui Dumitru Stăniloae”, precum și despre „Tradiție și originalitate în
teologia Părintelui Stăniloae”.
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Referatul istorico-patristic din partea EKD, cu titlul „Sfinţenia şi Sfinţirea
în Biserica primară post-niceană” a fost prezentat de Pastor Dr. Martin Illert.
Acesta a cercetat felul în care au fost înțelese „Sfințenia și Sfințirea în Biserica
Primară post-niceeană” și a arătat, printre altele, felul în care imaginea
„pustnicilor” asceți (ihidaye/monogenes/monachoi) în Siria secolului al IV-lea a
făcut concurență ideii despre comunitatea creștină ca Trup al lui Hristos. În
metropola multiculturală Antiohia, predicatorul și ascetul Ioan Hrisostom a
dezvoltat o abordare care unea năzuința individuală spre mântuire cu o
împreună-viețuire comunitară și aducea în prim plan înțelegerea comunității
ca Trup al lui Hristos conform teologiei pauline, accentuând totodată și o
perspectivă social-diaconală a acesteia.
În legătură cu aspectele dogmatice ale sfinţeniei şi ale sfinţirii au prezentat
referate, din partea EKD, Prof. Dr. Gunther Wenz, iar din partea Bisericii
Ortodoxe Române Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan. Dogmatistul luteran german,
prof. dr. Gunther Wenz, a prezentat tema „Slujirea sfinților din perspectivă
evanghelică/luterană potrivit CA, XXI”. Potrivit Confessio Augustana, Biserica
este comuniunea celor care, în puterea Duhului Sfânt și prin credință, se
împărtășesc de sancta cuvântului și sacramentului, iar prin intermediul media
salutis de mântuirea pregătită de Dumnezeu în Hristos. Imaginea prototipică
a Bisericii este comunitatea liturgică, congregatio sanctorum. Ea este Biserică
întreagă, dar nu întreaga Biserică, pentru că o legătură eclezială universală
aparține constitutiv ființei fiecărei comunități liturgice. În calitatea Ei de
communio ecclesiarum, Biserica depășește granițele spațiului, dar totodată și
limitele timpului. De asemenea, și creștinii adormiți în Domnul rămân, într-o
oarecare măsură, în comuniune eclezială. Din acest motiv, pomenirea lor
generală se impune, deși pomenirea anumitor persoane exemplare poate primi
o importanță specială. Astfel, se profilează contextul ecleziologic al articolului
despre sfințenie din CA (XXI), pe care Gunther Wenz l-a interpretat cu o
atenție specială dedicată problemei despre invocație. De cealaltă parte, pr.
prof. dr. Ioan Tulcan a accentuat, în referatul său intitulat „Sfinţenia şi Sfinţirea
în Teologia Ortodoxă” că Biserica este o Taină, un mister, și de aceea nu poate
fi recapitulată deplin într-o definiție. Sfințenia Bisericii trebuie să fie explicată
în strânsă legătură cu celelalte trei însușiri ale Bisericii. Sfințenia DumnezeuluiTreime este izvorul și fundamentul sfințeniei Bisericii și a sfințirii creștinilor,
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dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu, care ni se împărtășește în Iisus Hristos.
Sfințirea oamenilor trebuie înțeleasă în contextul mântuirii lor. Lucrarea Duhului
Sfânt la Rusalii este punctul de plecare al sfințeniei Bisericii și al sfințirii membrilor Ei. Sfințenia creștinilor începe cu Tainele de inițiere (Botez, Mirungere,
Euharistie) și se concretizează prin trimiterea acestora la slujire în întreaga
lume. Tainele Bisericii împărtășesc sfințenia Sfintei Treimi prin Hristos răstignit
și înviat, căci în acestea El Însuși este prezent și lucrează prin Duhul Sfânt.
Ultimele două referate prezentate la această întrunire, din punct de vedere
practic, au fost prezentate de Pr. Prof. Dr. Ioan Vicovan, care a vorbit despre
„Sfinţenia şi Sfinţirea în viaţa Bisericii Ortodoxe Române”, şi de Pastorul Dr.
Thorsten Jacobi, care a prezentat referatul intitulat „A fi oamenilor profet,
rege şi împărat. A fi preot în Hristos. Aspecte ale sfârşitului vieţii din punct
de vedere etic creştin”. Pr. Prof. Dr. Ioan Vicovan a subliniat că numai
Dumnezeu este sfânt în sens absolut (Isaia 57, 15). Dumnezeu Cel Unul Sfânt
comunică sfințenia Sa oamenilor (Levitic 19,2). Omul poate ajunge la
sfințenie prin conlucrare cu harul sfințitor al lui Dumnezeu şi prin împlinirea
poruncilor, care implică separarea de păcat și de rău. În Biserica Ortodoxă
Română au trăit sfinți încă din primele secole, iar canonizarea acestora a fost
propusă însă de la sfârșitul secolului al XVII-lea de către Mitropolitul Dosoftei.
Acest lucru a fost posibil abia după ce Biserica Ortodoxă Română a devenit
autocefală. După primele canonizări ale sfinților români în anul 1950, a fost
introdus și generalizat și cultul moaștelor sfinților locali. În anul 1992 au fost
canonizați mulți alți sfinți, astfel încât astăzi numărul lor ajunge la 60, iar
procesul de canonizare continuă. Sfântul Sinod a decis atunci, ca în a doua
duminică după Rusalii să se facă cinstirea și pomenirea sfinților români
cunoscuți și necunoscuți. Dr. Thorsten Jacobi a dedicat contribuția sa luărilor
de poziție ale Bisericii Evanghelice din Germania cu privire la întrebări relevante
din punct de vedere etic, care se referă la sfârșitul vieții omului. Potrivit
învățăturii despre întreita slujire a lui Hristos, o Biserică activă profetic
întărește oamenii în înțelegerea autodeterminării nu într-un sens nedeterminat.
Caracterul împărătesc al unei Biserici se dezvăluie în susținerea pentru cei
aflați în suferință, chiar și pentru cei obosiți de propria lor viață. O Biserică
ce acționează preoțește ușurează în rugăciunea ei pe cei care poartă de grijă
celor suferinzi și îi apără de suprasolicitare.
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III. Comunicatul final
După prezentarea tuturor referatelor s-a trecut la o discuţie generală, prin
care s-a încercat identificarea punctelor comune, ca şi a celor diferite dintre
cele două tradiţii teologice cu privire la tema în discuţie. O serie de aspecte
comune au fost înregistrate în legătură cu Sfinţenia ca atribut prin excelenţă
al lui Dumnezeu şi ca însuşire a Bisericii. În acest sens, comunicatul final arată
că: „Sfințenia Bisericii se întemeiază pe sfințenia lui Dumnezeu conform
mărturiei scripturistice. Sfințenia lui Dumnezeu este exprimată în mod
deosebit în Vechiul Testament. Sfințenia este comunicată poporului Israel,
dar și cerută de la acesta. În Noul Testament, sfințenia bisericii se întemeiază
pe opera mântuitoare a lui Hristos, în care Dumnezeul Treime lucrează
mântuitor asupra lumii și asupra tuturor oamenilor. Toate afirmațiile biblice
despre sfințenia Bisericii și sfințirea creștinilor își au baza în aceasta. Ambele
biserici mărturisesc sfințenia dăruită de Dumnezeu ca atribut esențial al
Bisericii și ca vocație a creștinilor. Sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia Bisericii
nu pot fi înțelese de noi în totalitatea lor. Astfel, în Epistola către Filipeni 3,
12 se spune: „Nu zic că am și dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârșit; dar
o urmăresc ca doar o voi prinde, întrucât și eu am fost prins de Hristos Iisus”.
Pornind de la aceste premise a existat un dialog între teologii ortodocși și cei
protestanți deja în secolul al XVI-lea. Întrunirile de dialog dintre Biserica
Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania au abordat din 1979
această tematică, în mod special în Kirchberg/Sulz 1988 („Îndreptarea și
proslăvirea [Theosis] omului prin Hristos“) și Selbitz 1995 („Comuniunea
Sfinților - vocația bisericilor noastre și împlinirea ei într-o lume secularizată“).
După ce deja la aceste două întruniri au putut fi numite și înlăturate unele
neînțelegeri în percepția gândirii teologice a partenerilor de discuție, dialogul
din acest an referitor la „sfințenie și sfințire” a adus noi aprofundări stimulate
de cele două întâlniri premergătoare. Ambele biserici mărturisesc sfințenia
Dumnezeului Treime. El singur este sfânt per se (Isaia 57,15) și izvorul întregii
sfințenii a Bisericii. Ele mărturisesc jertfa de Sine a lui Dumnezeu în Hristos
ca expresie a acestei sfințenii îndreptate către noi oamenii (Evrei 2,11 „Pentru
că și Cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-Unul sunt toți; de aceea nu se
rușinează să-i numească pe ei frați”). Prin aceasta oamenii sunt împuterniciți
să fie părtași la sfințenie, la care au fost chemați prin însăși crearea lor (Levitic
19,2; Matei 5, 48). Sfințenia Dumnezeului Treime este dăruită Bisericii în
Iisus Hristos, care unește în Persoana Sa natura sfântă divină cu natura umană,
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Participanți la cea de-a 13-a întrunire de dialog teologic bilateral
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania

care prin aceasta este sfințită, în baza comunicării însușirilor (communicatio
idiomatum). Domnul Iisus Hristos se sfințește pe Sine Însuși prin întregul
drum al vieții Sale (Ioan 17,19), prin ascultarea Sa de Tatăl până la moarte,
prin care a împlinit asemănarea omului cu Dumnezeu și astfel a realizat
comuniunea desăvârșită a omului cu Dumnezeu.”
Totodată, ambele Biserici înţeleg Sfinţenia ca proces de însuşire a acesteia
de către oameni, cu ajutorul harului dumnezeiesc: „Vechile mărturii bisericești
numesc jertfirea de Sine a lui Dumnezeu în Hristos condescendența Sa
(Synkatabasis). Ambele biserici recunosc în condescendență un model care
descrie Întruparea lui Dumnezeu în Hristos, modul de viață al lui Hristos,
comunicarea Duhului Său Bisericii la Rusalii și sfințirea omului prin Duhul
lui Dumnezeu în Sfintele Taine. În același timp, condescendența întemeiază
lucrarea diaconică a Bisericii și a fiecărei creștine și a fiecărui creștin față de
aproapele lor. Caracterul hristologic motivează lucrarea diaconică și păstrează
în memorie dimensiunea trupească și duhovnicească a mântuirii creștine.
Aceasta transformă lucrarea diaconică în mărturisire creștină chiar și în
interiorul unui context secular. În Hristos sunt toți oamenii din toate timpu321
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rile și locurile determinați spre sfințenie și sfințire (Romani 5,12 și 18). Hristos
dăruiește sfințirea în mod deosebit și deplin prin lucrarea Sfântului Duh în
Trupul Său tainic, Biserica. Prin Sfintele Taine, ca încorporare în Trupul lui
Hristos, Duhul Sfânt creează o comuniune fundamentală și de durată între
Hristos și Biserica Sa. În această comuniune, sfințenia lui Hristos este dăruită
constant Bisericii și acceptată de aceasta. Sfințenia este întărită și adâncită
mereu de Sfântul Duh în viața de rugăciune sacramentală și personală a
creștinilor, astfel încât ea aparține constitutiv ființei Bisericii. În acest sens
mărturisim că Biserica este și rămâne sfântă de-a lungul tuturor timpurilor.
Această sfințenie dăruită astfel Bisericii este actualizată și aprofundată constant
în sfințirea credincioșilor. Aceasta se realizează pe de o parte prin participarea
la viața sacramentală a Bisericii, iar pe de altă parte în viața de zi cu zi a acestora.
În continuarea discuțiilor purtate în Kirchberg și Selbitz reținem că Hristos,
cel care sfințește prin botez și prin urmarea Sa, dorește să-i facă sfinți pe toți
creștinii printr-un proces dinamic, așa cum se spune în 1 Petru 2,9: „Iar voi
sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de
Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile Celui ce v-a chemat din întuneric,
la lumina Sa cea minunată”. În acest proces credinciosul răspunde la chemarea
lui Dumnezeu spre sfințenie, adresată deja în Levitic 19,2, și la îndemnul
Domnului Iisus Hristos, adresat nouă mereu, de a fi desăvârșiți, adică sfinți
(Matei 5, 48). Întreaga viețuire a credinciosului devine prin aceasta o jertfă
duhovnicească, o slujire cuvântătoare (λογικὴ λατρεία) și o comuniune cu
Dumnezeu chiar în timpul existenței în interiorul lumii acesteia. Această jertfă
duhovnicească se împlinește în toate clipele vieții de zi cu zi fără excepție. Ea
devine în mod special evidentă în străduințele ascetice ale celui chemat la
aceasta de harul lui Dumnezeu și în situațiile de criză ale existenței umane,
de exemplu în timpul persecuțiilor sau în fața morții. De-a lungul acestui proces
de sfințire, care îi este dăruit credinciosului și la care participă, de asemenea,
și el ca subiect, acesta experiază o creștere a comuniunii sale pe care deja o are
cu Hristos. Slujirea cuvântătoare (λογικὴ λατρεία) în lume câștigă iarăși o
nouă calitate în sensul Epistolei către Filipeni 3, 13 (Epektaza). Sfințenia
Bisericii nu este experiată doar în creșterea duhovnicească a credincioșilor, ci
și în îndreptarea către cei care sunt departe de viața în Hristos și al căror plan
de viață eșuează. Biserica cheamă la pocăință și reîntoarcere și le deschide acestora,
cu promisiunea iertării și a îndrumării duhovnicești, posibilitatea de a-și trăi
umanitatea în plinătatea care le este accesibilă.”
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În cadrul discuţiilor s-a mai constat că şi tradiţia evanghelică acceptă cinstirea sfinţilor, deşi în această tradiţie sfinţii nu au niciun rol de mijlocitori
către Dumnezeu: „Ambele părți au evidențiat, că în bisericile noastre este
posibilă o înțelegere cu privire la teologia cinstirii sfinților respectiv a invocării
acestora, în ciuda unor deosebiri. Ambele biserici diferențiază între adorare
(latreia), care se cuvine doar lui Dumnezeu, izvorul a toată sfințenia, și cinstire
(douleia), care se cuvine oamenilor sfinți, a căror amintire pune în fața ochilor
în mod exemplar credința în Hristos și lucrarea Sfântului Duh. Ambele
delegații sunt de acord că evidențierea oamenilor considerați sfinți în sens
restrâns se datorează harismelor specifice ale acestora și dăruirii lor lui Hristos
ca Mântuitor și Răscumpărător. Ambele biserici mărturisesc că Iisus Hristos
este singurul mijlocitor al creștinilor către Dumnezeu. Ele mărturisesc
împreună că cei adormiți întru credință (1 Tesaloniceni 4, 15) formează
împreună cu cei vii o comuniune în Iisus Hristos.”
În ceea ce privește punctele doctrinare care deosebesc înțelegerea
sfințeniei în cadrul celor două Biserici, s-a consemnat că cea mai importantă
deosebire constă în faptul că în biserica evanghelică nu există invocarea
sfinților în rugăciune, cu toate că și în acest cadru se vorbește despre communio
sanctorum, înțeleasă, așa cum arată profesorul Gunther Wenz, „în sensul
reformator al preoției universale”. Distincția fundamentală exprimată mai sus
este consemnată ca atare și în Comunicatul final: „În Biserica Ortodoxă
invocarea sfinților este raportată prin Iisus Hristos la opera mântuitoare. În
ambele biserici este trăită comuniunea bisericii pământești cu cea desăvârșită
(communio sanctorum), în practica liturgică evanghelică printre altele prin
Euharistie, în cântece și rugăciuni, iar în modul de viață ortodox peste acestea
prin invocarea sfinților ca rugăminte pentru mijlocire”.
Cea de a 13-a întrunire de dialog dintre BOR-EKD s-a desfăşurat într-o
atmosferă de prietenie şi respect reciproc. Cele două delegaţii au pregătit pe
rând câte un moment de rugăciune, astfel că fiecare zi a început şi s-a încheiat
cu rugăciune. În dimineața primei zile de lucru, miercuri 13 martie, cele două
delegații au asistat la un scurt moment de rugăciune organizat de partea
germană în biserica mare a fostei mănăstiri augustiniene din Drübeck, construită în secolul X în stil romanic. În ziua de vineri, 15 martie, IPS Mitropolit
Serafim, şi Pr. Dr. Nicolae Dura, au slujit Sfânta Liturghie în limba germană,
moment la care au asistat toţi participanţii. În seara zilei de joi, 14 martie,
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Biserica Evanghelică din Germania Centrală, pe teritoriul căreia se desfăşura
această întrunire de dialog, a oferit o recepţie în cinstea celor două delegaţii.
Din partea Bisericii gazdă au vorbit cu acest prilej Episcopii regionali
(Regionalbischof ) Dr. Johann Schneider respectiv Christoph Hackbeil, care
au prezentat situaţia foarte specială a acestei Biserici aflate pe teritoriul fostei
Republici Democrate Germane.
În ziua de duminică, 17 martie, ambele delegaţii s-au deplasat la Berlin
unde au asistat în domul din capitala germană la o slujbă festivă organizată
cu prilejul aniversării a 40 de ani de la semnarea Concordiei de la Leuenberg,
prin care Bisericile Evanghelice au intrat în comuniune cu cele reformate. La
acest moment festiv au participat reprezentanţi ai diferitelor Biserici, precum
şi ai autorităţilor locale şi centrale germane. Atât la începutul acestei slujbe,
cât şi la recepţia care a urmat, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost
salutată în mod special. În cadrul recepţiei respective, pastorul Nikolaus
Schneider, preşedintele Consiliului EKD, a apreciat în mod deosebit dialogul
cu Biserica noastră şi a transmis salutări Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
După această recepţie, cele două delegaţii s-au întâlnit într-o şedinţă de
încheiere, în cadrul căreia cei doi preşedinţi de delegaţii au semnat comunicatul final. Tot în cadrul acestei ultime şedinţe, toţi participanții au recomandat călduros Bisericilor lor continuarea acestui dialog de apropiere.

Summary: The 13th Meeting for Bilateral Theological Dialogue between
the Evangelical Church in Germany (EKD) and the Romanian Orthodox Church
(Glossary XIII)
At the request of the Evangelical Church in Germany (Evangelische Kirche in
Deutchland – EKD), the Romanian Orthodox Church has been holding an official
theological dialogue with this one since 1979. The subjects that have been open to
question as yet were the Holy Mysteries and the Ecclesiology, each of the Church’s
four attributes, or features, having been discussed upon therewith, i.e., her unity, holiness, catholicity and apostolicity, as well as other subjects in connection with the
responsibility of Churches in present-day Europe. On the 13th to the 18th of March
2013, there took place at Drubeck Monastery, Germany, the 13th Meeting for
Bilateral Theological Dialogue between the Romanian Orthodox Church and the
Evangelical Church in Germany. The delegation of the Romanian Orthodox Church
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Diac. Cosmin Pricop: A 13-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre EKD şi BOR
was led by His Eminence the Very Most Reverend Metropolitan Serafim of Germany,
Central and Northern Europe. The works of this meeting, dedicated to the subject
on The Church of Jesus Christ-Sanctity and Sanctification, gave a detailed account
of it from a biblical, historical, systematic and practical point of view. All the essays
having been presented, discussions took place wherethrough the participants tried
to identify the convergent as well as the divergent points in both theological traditions
relevant to this issue. On the one hand, a number of convergent aspects were revealed
in the matter of Sanctity as an attribute pre-eminently belonging to God and
therewith as a feature of the Church; also, in the matter of Sanctification as a process
of men’s appropriating Sanctity with the help of the Holy Spirit. On the other hand,
the debates revealed that there is no appeal to the Saints, who, in the Evangelical
tradition, have no intercessing function to God; it is herein that lies the essential and
constant divergence between the two theological points of view. It must be added
that the meeting was shown to advantage by prayers and divine services celebrated
by either the Orthodox party or the Evangelical one, as well as by biblical studies,
theological lectures and debates. On the issue of the meeting, both delegations in
dialogue expressed their delight with the brotherly atmosphere which overshone the
whole encounter; they thanked therewith the EKD council and its chairman, Dr.h.c.
Nikolaus Schneider, as well as His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church, for making this dialogue possible, and recommended both
Churches to continue this bilateral theological dialogue.
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Edictul de la Milan şi toleranţa religioasă*
Badea MANGÂRU
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Studiul profesorului, publicistului și senatorului Badea Mangâru (1869-1956),
pe care îl republicăm în acest număr, a apărut pentru prima dată la puțină vreme
după celebrarea a 1600 de ani de la promulgarea Edictului de la Milan. Chiar dacă,
din punct de vedere istoric, unele informații din cuprinsul său sunt depășite, acesta
reprezintă însă o mărturie importantă cu privire la modul în care era percepută
epocala hotărâre a Sfântului Împărat Contantin cel Mare de teologia românească în
urmă cu un secol. După o scurtă introducere istorică, autorul prezintă textul
Edictului, așa cum reiese el din lucrările lui Lactanțiu și Eusebiu de Cezareea,
menționând unicitatea istorică a deciziei lui Constantin de a acorda libertate tuturor
religiilor. Ulterior, sunt analizate argumentele care ar putea conduce la concluzia că
Edictul ar fi fost redactat sub influența creștinilor, și se dezbate problema datei
convertirii împăratului, prin perspectiva favorurilor acordate Bisericii. Nu este trecută
cu vederea nici implicația politică a Edictului, anume dobândirea unității Imperiului,
acest ideal al Sfântului Constantin cel Mare fiind pus în contrast cu dezamăgirea
împăratului în fața dezbinărilor din sânul Bisericii, produse de erezii. O ultimă
problemă abordată este aceea a menținerii valabilității Edictului de la Milan până la
sfârșitul domniei lui Constantin, autorul arătând că, și dacă acesta mai era valabil,
creștinismul devenise în mod cert religia dominantă în Imperiul roman.

I
Istoria critică pretinde că, tocmai din anul 312, Constantin cel Mare,
foarte recunoscător pentru victoria repurtată ontra lui Maxenţiu prin puterea

1
Articol publicat în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 2/1916, pp. 131-140 şi
nr. 4/1916, pp. 288-298.
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semnului crucii, ar fi dat un decret de toleranţă religioasă, prin care ordona
încetarea persecuţiilor împotriva creştinilor, acestora acordându-li-se libera
practică a cultului lor. Tot istoria critică-profană pretinde faptul că acest Edict
n-ar fi putut ajunge până la noi, dar afirmă că el cuprindea unele restricţii cu
privire la creştini, care însă trebuiau să dispară în măsura creșterii zelului pe
care-l câştiga continuu Constantin pentru păstrarea şi răspândirea noii religii,
pe care o înţelegea din ce în ce mai bine. Un an mai târziu, el s-a întâlnit la
Milan cu Licinius, colegul său, cu care era foarte bun prieten în acel timp,
urmând să devină chiar rude, făcându-l cumnatul său. Se înţelege cu ușurință
că toate aceste împrejurări duceau la un bun rezultat al intenţiilor lui
Constantin cel Mare. Licinius a semnat Edictul de toleranţă religioasă, care a
rămas unul dintre cele mai importante acte din trecutul creştinismului.
Este greu de explicat cum s-au putut păstra două exemplare din acest
Edict. Deşi izvoarele sunt diferite, unul regăsindu-se la Lactanţiu, iar altul la
Eusebiu de Cezareea, totuşi fondul nu diferă. Deosebirea stă în frazeologie şi
în repetarea termenilor şi chiar, pe alocuri, a ideilor. Sunt unele aspecte ce se
regăsesc doar la Eusebiu, dar acestea sunt de mică importanţă, încât nu merită
o semnalare a lor.
Cu toate că, pentru orice istoric, Edictul de la Milan trebuie să fie cunoscut, prezentăm, pentru cititor şi pentru trebuinţa cauzei, o parte din acesta:
„Noi, Constantin şi Liciniu Auguşti, întrunindu-ne la Milan, ca să
dezbatem toate chestiunile care privesc interesul şi siguranţa imperiului, am
găsit cu cale ca, printre chestiunile cele mai importante de care trebuia să ne
ocupăm, nimic nu ar fi fost mai folositor pentru popoarele noastre, decât să
punem la cale, înainte de toate, felul cum fiecare dintre supuşii noştri adoră
divinitatea. Am luat hotărârea să acordăm creştinilor şi tuturor celorlalţi
libertatea de a practica religia pe care o găsesc cea mai bună, cu gândul şi
scopul ca divinitatea, care îşi are locaşul în cer, să fie protectoare şi binevoitoare
deopotrivă nouă, cât şi acelora care trăiesc sub stăpânirea noastră. Am găsit
de cuviinţă că era un lucru foarte bun şi înţelept să nu refuzăm nimănui dintre
supuşii noştri, fie că ei sunt creştini, fie că împărtăşesc alte vederi, cu privire
la religia pe care o practică, dreptul de a urma şi săvârşi cultul religiei pe care
au îmbrăţişat-o, sau pe care o vor găsi mai bună în viitor. În acest chip, înalta
divinitate, pe care fiecare din noi o va cinsti şi o va adora în mod liber de aici
înainte, va putea să ne acorde înalta sa binecuvântare. Aşadar să ştiţi că noi
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suprimăm toate restricţiile cuprinse în edictul precedent, pe care vi l-am trimis
cu privire la creştini (Edictul era adresat guvernatorilor de provincii, căci
imperiul, pentru a fi mai bine administrat, era împărţit în provincii, fiecare
provincie având câte un guvernator) şi că din acest moment noi le lăsăm voie
liberă a-şi practica religia lor, fără să fie supăraţi de cineva sau să se permită vreo
luare în râs sau batjocură de oricine ar fi acel ce şi-ar permite ceva în acest sens.
Am ținut să vă vorbim cât mai larg și cât mai deslușit asupra modului în
care trebuie dată această libertate pentru a vă face să înțelegeți că lăsăm
creștinilor libertatea completă și absolută de a-și practica religia lor; și fiindcă
acordăm acest drept creștinilor, să fie limpede că el trebuie acordat deopotrivă
și tuturor celorlalți, care au alte vederi religioase. Găsim că este demn, pentru
secolul în care trăim, și că este în folosul liniștii imperiului, ca libertatea de a
adora pe Dumnezeul pe care și l-au ales să fie desăvârșită pentru toți supușii
noștri, și ca niciun cult să nu fie lipsit de ceremoniile obișnuite”.
Aceasta este partea generală, care priveşte toleranţa religioasă; ceea ce
urmează sunt părţi privitoare numai la creştini. Astfel, se porunceşte să le fie
înapoiate imediat bisericile şi cimitirele confiscate în timpul persecuţiilor. Dar
zelul şi munificenţa imperiale merg mai departe, ordonând fiscului să înapoieze
creştinilor taxele ilegale percepute, şi obligând particularii să restituie
posesiunile subevaluate pe care le luaseră de la aceştia. Era mâna ascunsă a
Divinităţii care urzea firile. La sfârşit, cei doi semnatari ai Edictului se bucurau
de însemnătatea hotărârii luate, ce urma a fi un izvor de prosperitate pentru
ei, sperând că graţia divină, căreia îi datorau atâtea şi de la care avuseseră
numeroase binefaceri, va stărui mai departe în acest ajutor, urcând mereu
treptele progresului şi acordând deplină fericire lor şi poporului.
Acesta era Edictul în părţile sale esenţiale, Edict pe care Constantin şi
colegul său Liciniu l-au publicat la Milan, în anul 313, luna iunie.
În continuare, vom analiza mai atent acest însemnat document, căutând
să pătrundem, cât mai îndeaproape şi lămurit, cărarea pe care voia să meargă
şi portiţele prin care avea să se strecoare împăratul, pentru a putea ajunge să
declare creştinismul religie de stat. Căci nu trebuie uitată greşeala făcută de
acei istorici, care afirmă că, prin Edictul de la Milan, religia creştină se declara
religie de stat – nici vorbă, ci, din contră, abia acum ea intra în rândul religiilor
permise – de aceea este important să fie urmărită abilitatea lui Constantin cel
Mare în această privinţă.
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Într-adevăr, citind cu atenţie textul Edictului de la Milan, suntem oarecum
surprinşi de faptul că împăratul Constantin cel Mare repetă, de patru-cinci
ori, şi aproape în aceiaşi termeni, ideea că acordă creştinilor şi tuturor celorlalţi
libertatea de a-şi practica religia lor.
Se observă aici cu siguranţă grija lui de a nu fi înţeles de ceilalţi, în planul
a cărui îndeplinire o urmărea cu stăruinţă, dar fără tulburarea Imperiului.
Ceea ce Constantin cel Mare dorea, cu tot dinadinsul, era ca persecuţiile
împotriva creştinilor să înceteze cât mai repede. Acest lucru îl încerca prin
toate mijloacele pe care le găsea potrivite în acele împrejurări politice. Eusebiu
de Cezareea arată că şi alţii, înainte de împăratul în cauză, încercaseră să pună
capăt prigonirii creştinilor, dar, fie din lipsa zelului religios, fie din alte
împrejurări, ei nu reuşiseră. Constantin cel Mare a declarat în schimb, public,
că fiecare poate să urmeze religia pe care o preferă (Quam quisque delegerit,
quam ipse sibi optissimam esse sentiret). Acest lucru însemna că nu se mai
impunea cu forţa nicio religie, ci această alegere se lăsa la bunul plac al fiecăruia.
Era prima treaptă a suirii pe care păşea creştinismul. De cinci ori Constantin
declara că acordă creştinilor şi lumii întregi libertatea de a practica cultul
propriu, şi această libertate el o dorea întreagă şi fără nicio rezervă (liberam
atque absolutam colendae religionis suae facultatem). Constantin inaugura un
sistem nou, pe care îl găsea potrivit cu dreptatea şi înţelepciunea (hoc consilio
salubri et rectissima ratione iucundum esse credidimus). Acesta este principiul
toleranţei religioase, proclamat oficial de un împărat. Era pentru prima oară
când lumea se bucura de asemenea cuvinte imperiale. Consideraţiile ce l-au
determinat pe Constantin să adopte un astfel de limbaj sunt, după unii istorici,
de ordin public, cei mai mulţi considerându-le însă a fi de ordin religios.
Împăratul spune că trebuie respectate toate religiile, ca nu cumva divinitatea
să fie supărată într-un chip sau altul, asigurând astfel fericirea imperiului.
„Acesta este mijlocul, spune el, prin care divinitatea, care este în cer, asigură
şi favorizează pe principi şi pe toţi aceia care trăiesc sub a lor stăpânire” (quo
quidem divinitas in sede coelesti nobis atque omnibus qui sub potestate nostra
sunt placata ac propitia possit existere). Şi, aici, textul grec este mai explicit,
redând mai clar gândirea lui Constantin. Astfel, în locul termenului vag de
Divinitas, în limba greacă se spune: „Tot ceea ce este divinitate şi putere
cerească”. Această formulă, care se repetă de trei ori, aproape în aceiaşi termeni,
face ca autorul Edictului să fie privit nu ca un om politic, care nu se gândeşte
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decât la pacea statului său, ci ca un devotat, care are credinţa desăvârşită că
împlineşte un act de pioşenie, pentru a înlesni progresul şi răspândirea credinţei
căreia îi aparţine.
Criticii din trecut s-au întrebat care a fost religia căreia Constantin cel Mare
îi dădea mai multă importanţă, cea al cărei adept era. Astăzi chestiunea este
foarte simplă, întrucât timpurile de mai târziu au făcut dovada în acest sens.
Mijlocul la care s-a recurs pentru rezolvarea acestei probleme a fost
următorul: s-a căutat să se vadă de ce oameni era înconjurat Constantin cel
Mare în acel timp şi în ce chip puteau să-l sfătuiască, avându-se în vedere
credinţele cărora aparţineau. Această cercetare este însă lipsită de un
fundament solid, deoarece s-a dovedit din punct de vedere istoric că marii
suverani nu urmează întotdeauna sfaturile sfetnicilor, dând hotărâri care sunt
mai presus de vederile strâmte şi interesate ale celor ce îi înconjoară. Dar,
făcând abstracţie de această observaţie, trebuie cercetat care era starea de
lucruri la acel moment.
Două partide se străduiau să-l acapareze pe prinţ: de o parte erau creştinii,
care sufleteşte îl câştigaseră de mult, iar de alta erau păgânii, care ţineau cu
orice chip să-l redobândească. Aceasta fiind starea de fapt, chestiunea sfetnicilor
lui Constantin cel Mare devine desuetă. Întrebarea trebuie aşadar reformulată:
Când păgânii depuneau toate eforturile pentru a-l readuce pe Constantin de
partea religiei lor, este posibil ca ei să-l fi putut sfătui la acea memorabilă
toleranţă religioasă? Bunul simţ răspunde imediat că nu.
Aruncând o privire asupra trecutului, se observă că în vechile republici,
religia nu era decât o formă, poate cea mai evidentă, a naţionalităţii. Fiecare
cetate îşi avea zeii săi, după cum îşi avea şi legile sale, la care nu putea să
renunţe cu niciun chip. Şi dacă cineva se gândea să o facă, i se ridica dreptul
de a mai fi cetăţean. Prin urmare, nu era cu putinţă să se admită într-un stat
organizat religii străine. Se remarcă de asemenea că legislaţiile tuturor vechilor
popoare proscriu în mod sever religiile străine. Cu toate acestea, în practică,
se poate vedea că ele au fost uneori îngăduite, fiindcă nu era posibil a fi
suprimate complet – dar niciodată nu le-a fost recunoscut dreptul de a exista
în mod oficial, ba chiar din timp în timp erau persecutate, atunci când erau
considerate vătămătoare pentru siguranţa statului. Atât timp cât a durat
regimul religiilor locale, nu se poate găsi un singur act care să facă dovada că
ar fi putut exista vreun şef al vreunui stat care să-şi poată imagina măcar că e
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posibil să prevadă în lege că cetăţenii sunt liberi de a practica orice religie.
Asupra acestui punct, filosofii, în ciuda independenţei lor de spirit, se află în
acord cu oamenii politici. Astfel, Platon, în Republica, îi condamnă pe
necredincioşi, adică pe cei ce nu împărtăşesc credinţa oficială a statului, chiar
atunci când aceştia se supun tuturor celorlalte legi şi fac dovada că nu reprezintă
o ameninţare – aceştia sunt totuşi periculoși, deoarece slujesc de exemple rele.
Astfel, Platon este de părere că aceşti indivizi trebuie închişi în case, unde
să primească instrucţia necesară pentru a se înţelepţi. Acest eufemism semnifică
în fapt temniţa, în care Platon e de părere că aceştia trebuie ţinuţi, nici mai
mult nici mai puţin de cinci ani, timp în care trebuiau să fie obligaţi a repeta
o anume rugăciune. Aceasta este pedeapsa ce îi aştepta pe cei supuşi; în ceea ce
îi priveşte pe cei violenţi şi cei ce făceau propagandă ideilor lor, căutând să facă
prozeliţi, pedeapsa acestora era încarcerarea pe viaţă şi lipsirea de înmormântare.
Cicero, unul dintre spiritele cele mai cuprinzătoare şi mai libere ale
timpului său, care nu credea în zei şi îi dispreţuia pe auguri, nu admitea ca
restul cetăţenilor să nu se supună religiei de stat, reproducând în scrierea sa,
Tratatul legilor, vechea prescripţie contra religiilor străine: separatium nemo
habessit deos; neve novos, sive adversos, nisi publice adscitos, privatim colunto. În
toată perioada romană, nu se întâlneşte niciun conducător care să creadă că
va veni o zi când s-ar putea acorda drepturi egale tuturor religiilor existente
în imperiu. Singurii care au gândit şi au mărturisit acest fapt au fost creştinii.
Acest fapt se datorează marii originalităţi a doctrinei creştine: predica adresată
tuturor neamurilor, nu rezervată unei singure etnii, ci întregului neam
omenesc. Punând hotarele regatului ceresc în afara hotarelor regatului
pământesc, creştinismul a realizat cel dintâi deosebirea dintre religie şi
naţionalitate, deosebire pe care vechile republici nu o făceau.
Din acest moment, cetăţenii nu mai sunt forţaţi să urmeze o credinţă
anume, doar pentru că erau născuţi într-un anume loc. Statul nemaifiind
identificat cu un anume cult particular, putea îngădui şi celelalte culte, şi iată
cum toleranţa a devenit posibilă. Aceasta era o consecinţă ce decurgea din
înseşi principiile creştinismului, iar persecuţiile teribile pe care le-a avut de
îndurat au dat ocazia acestei credinţe să aprecieze şi mai mult importanţa
acestei toleranţe. De altfel, la primii apologeţi se regăsesc adesea cuvintele,
adresate adversarilor: De ce suntem acuzaţi? Dacă faceţi dovada că suntem
nesupuşi, hoţi sau criminali, condamnaţi-ne. Dar dacă noi nu am săvârşit niciuna
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din aceste crime, lăsaţi-ne în libertate. Aceasta arăta încă o dată că nimeni nu
trebuie pedepsit pentru credinţa pe care o împărtăşeşte. Aceste idei, confuze
la început, nu au întârziat a se clarifica. Tertulian le arată cu o lumină
admirabilă: Dreptul comun, legea naturală reclamă ca fiecare să adore pe
Dumnezeul în care ei cred. Nimeni nu aparţine unei religii care să-i ceară să
sufoce pe o alta – „Non est religionis cogere religionem”. O religie trebuie să fie
îmbrăţişată din convingere, nu prin forţă, căci ofrandele ce se aduc divinităţii cer
şi consimţământul inimii.
Un secol mai târziu, Lactanţiu arată de asemenea: Ca să-ţi aperi religia
nu trebuie să omori pe adversarii religiei tale, ci să mori tu pentru dânsa. Dacă
credeţi că serviţi cauza religiei voastre, vărsând sânge în numele ei şi înmulţind
chinurile, vă înşelaţi. Nu este nimic care trebuie îmbrăţişat într-o libertate mai
desăvârşită decât religia. Iată aşadar principiul toleranţei exprimat cu o claritate
uimitoare. Creştinii cereau această toleranţă pentru ei, dar în acelaşi timp ei
se angajau s-o acorde lumii întregi. Iată ce ne face să credem că Edictul de la
Milan a fost scris şi dat printr-o influenţă creştină. Mai mult decât atât,
cuprinsul său ne îndeamnă să credem că el ar fi fost scris chiar după dictarea
episcopilor creştini.
Numeroşi critici au combătut însă această părere, afirmând că Edictul ar
cuprinde şi unele fraze neconforme cu doctrina Bisericii creştine. Acest fapt
îşi are două explicaţii, anume: fie Constantin a poruncit introducerea acelor
fraze, dat fiind că aceasta era o lege ce se adresa tuturor cultelor, şi trebuia
astfel să fie slujită de formule acceptabile tuturor, fie acestea sunt opera
secretarilor împăratului, care au redactat Edictul în forma lui definitivă şi care,
fapt cunoscut, erau încă păgâni. În consecinţă, formulele din Edictul de la
Milan ce reamintesc influenţa păgână au fără îndoială aceeaşi origine.
În concluzie, majoritatea criticilor sunt de părere că împăratul Constantin
a avut iniţiativa Edictului de la Milan după îndemnul creştinilor, iar cuprinsul
lui este majoritar opera episcopilor creştini, frazele cu caracter păgân fiind
explicabile într-unul dintre modurile arătate mai sus. Apartenenţa lui
Constantin la păgânism ori creştinism în această perioadă este o chestiune
mult dezbătută, prevalând părerea celor care susţin că împăratul trecuse de
multă vreme, în secret, la creştinism, căci altfel nu se poate explica de ce
aproape întreg Edictul se referă la creştini.
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II
Am afirmat, pe baza datelor istorice, că Edictul de la Milan a proclamat
doar toleranţa religioasă a tuturor cultelor şi că nu de la acea dată creştinismul
a fost admis ca religie de stat. De altfel, oricine este cât de puţin familiarizat
cu istoria trecutului nu are nevoie de multă argumentare în această chestiune.
Este aşadar clar faptul că Edictul de la Milan promulga toleranţa tuturor
religiilor, şi, implicit, a creştinismului. Însă, dată fiind starea spiritelor din
acea vreme, promulgarea unui edict de toleranţă era un lucru uşor, mult mai
dificilă fiind punerea lui în aplicare. Chestiunile religioase sunt, au fost şi vor
rămâne cele mai delicate, fiindcă în ele sunt cuprinse sentimentele cele mai
profunde şi cele mai puternice. Deşi de multe ori aceste sentimente par
ascunse şi fără putere, ele ies uneori la suprafaţă cu multă tărie şi cu un efect
puternic, atunci când sunt deşteptate şi răscolite. Acest adevăr nu are nevoie
de nicio demonstraţie, pentru că a fost de multe ori simţit şi probat.
În această perioadă, pe lângă sentimentul creştin curat, se adăuga şi o
mică patimă, izvorâtă din luptele ce se dăduseră între o religie ce apunea şi o
alta ce răsărea viguroasă, dar care încă simţea rănile cuielor groaznicelor
persecuţii. Aici se observă lămurit tactul şi diplomaţia lui Constantin cel Mare –
fiind împărat, el avea totodată şi demnitatea de pontif; nutrea însă, în sufletul
său, puternicul sâmbure al creştinătăţii, ba chiar se consideră că era trecut la
creştinism în ascuns. Vâslaşul avea o sarcină grea dinainte, fiindcă furtuna era
mare şi valurile periculoase.
Principala sa preocupare nu era, aşa cum afirmau istoricii profani, aceea
de a-şi menţine tronul, ci de a-şi realiza idealul religios: întronarea creştinismului
ca religie de stat. Pentru aceasta era însă nevoie de multă muncă şi abilitate,
căci, oricâtă independenţă de spirit ar poseda un suveran, el trebuie să ţină
cont de tradiţiile predecesorilor săi; şi dacă ar încerca să le dea deoparte pe
acestea, se vor găsi sfetnici crescuţi în vechile obiceiuri, care îl vor atenţiona
şi împiedica de a păşi mai departe pe noua cale. În toate ţările, indiferent de
forma de guvernământ, este un fapt probat istoric că aşa-zisele birouri au
rămas întotdeauna conservatoare. Oamenii din aceste cancelarii, deprinşi să
execute zilnic acelaşi lucru, prind un fel de plăcere pentru felul în care lucrează
şi văd lucrurile, iar atunci când cineva încearcă să introducă unele inovaţii,
nu numai că acestea sunt primite cu mare greutate, dar adesea se ia atitudine
împotriva lor, căutându-se a le elimina. Drumul urmat de Constantin arată
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însă priceperea sa, cât şi călăuzirea de către mâna ascunsă, care l-a condus
asemenea acelui in hoc signo vinces.
Politica lui Constantin cel Mare era influenţată de două curente contrare:
pe de-o parte erau persecuţiile contra creştinismului, în urma cărora se vărsase
atâta sânge şi se curmaseră atâtea vieţi, şi care îi formaseră împăratului
convingerea că învăţătura creştină nu era de la oameni şi nu se va risipi cu
niciun chip. Pe de altă parte, erau formele pe care era obligat să le îndeplinească
în cultul public, al cărui şef era. La acestea se adăuga şi faptul că Edictul asigura
libera practică a tuturor cultelor şi – cel puţin de formă, pentru a nu da naştere
la murmure şi revolte – Constantin trebuia să se arate oarecum nepărtinitor.
Treptat însă, el a alunecat cu multă diplomaţie în favoarea creştinismului, lăsând
să se înţeleagă că această religie poartă pecetea divinităţii, având preceptele
cele mai sublime. Astfel, împăratul începe să dea dovezi ale adevăratei sale
convingeri. În consecinţă, el poruncea ca episcopii să fie poftiţi la curtea sa şi,
pentru ca aceştia să nu sufere din cauza greutăţilor călătoriei, le-a pus la dispoziţie
poşta imperială, rezervată până atunci numai înalţilor demnitari. Acest fapt
este cunoscut din relatarea lui Eusebiu de Cezareea, care arată că Ammianus
Marcellinus, care rămăsese credincios vechii religii, îi acuza pe împăraţi că
dezorganizaseră serviciul poştal, dând dreptul unui prea mare număr de
episcopi să se servească de acesta, atunci când erau convocaţi la vreun sinod.
Mai mult decât atât, împăratul poruncea ca acestora să li se plătească
indemnizaţii (annonae) în perioadele când lipseau de la reşedinţele lor. De
asemenea, îi primea în palat şi îi invita la masa sa. Episcopii, dintre care mulţi
erau oameni simpli, venind din oraşe mici, rămâneau uimiţi de splendoarea
palatului imperial din Constantinopol, iar Eusebiu istoriseşte, în Viaţa lui
Constantin, multe scene de felul acesta. Împăratul avea grijă ca împodobirea
să fie cât mai mare şi cu cât mai mult gust, pentru ca efectul să fie cât mai
profund. Astfel, când aceşti episcopi traversau sălile cele mari ale palatului trecând prin două rânduri de protectores, sau garda de onoare, care erau cu
săbiile scoase, înveșmântați„cu haine de purpură şi aur, acoperite de fel de fel
de podoabe scumpe, care păreau că împrăștie flăcări. În aceste momente ei
socoteau că se găsesc în prezența unui înger al Mântuitorului și credeau că
aveau înaintea ochilor o închipuire a împărăției lui Hristos”. Aceste
considerații l-au și făcut pe dânsul să se amestece în unele afaceri bisericești.
El le spunea episcopilor: „Voi sunteți episcopi în cele dinăuntru ale bisericii;
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iar în cât mă privește pe mine, Dumnezeu m-a hotărât să fiu episcop în cele
din afară”. Voia să înțeleagă, fără îndoială, că primise misiunea de a-i face să
fie respectați de toată lumea și de a priveghea ca hotărârile lor să fie executate.
Adesea Constantin s-a amestecat și în afacerile interioare ale Bisericii,
prezidând chiar sinoade și dând sfaturi episcopilor: „El îi îndemna, ne spune
Eusebiu, să nu fie geloși unii pe alții, să-i respecte pe aceia care le erau superiori
în înțelepciune și elocvență, să privească meritul fiecăruia ca pe o glorie a tuturor,
să nu-i umilească pe cei mai mici decât ei, să ierte greșelile ușoare, gândind că
este foarte greu a găsi pe cineva care să fie desăvârșit în toate”. Iată o excelentă
lecție de morală. Dar de multe ori Constantin a trecut de la sfaturi la
amenințări, când a fost nevoie, fiindcă dorea din tot sufletul pacea Bisericii și
progresul ei. Astfel, scriind episcopilor și cerându-le să ia parte la sinodul de
la Tyr, dânsul termină scrisoarea sa cu aceste cuvinte: „Dacă vreunul dintre
voi (ceea ce nu vreau să cred) refuză să se supună și să ia parte la sinod, voi
trimite pe cineva care să-l facă să ia drumul exilului, ca să se știe că nimănui
nu-i este îngăduit să nu se supună împăratului, atunci când el lucrează pentru
apărarea adevărului”. (Migne, VIII, p. 564). Cercetând istoria popoarelor,
găsim numeroase maxime de guvernământ, pe care potentații le aplicau
întocmai, ca pe o constituție din zilele noastre, fără a-și mai da osteneala de a
le judeca dacă sunt bune sau nu.
Împărații romani se îngrijeau foarte mult de păstrarea ordinii în imperiu,
în orice chip și prin orice mijloace. De altfel, nici astăzi nu ne aflăm prea departe față de acele vremuri, în ceea ce privește această modalitate de a guverna.
Metodele, însă, au diferit și vor fi diferite întotdeauna. În vremea de care
ne ocupăm, se credea că ordinea nu poate exista într-un stat decât cu condiția
ca toți supușii să profeseze aceeași religie și chiar același cult sau confesiune.
Nu este nevoie, cred, să adaug aici, faptul că a avea sau a împărtăși aceeași
religie nu este totuna cu a avea sau a împărtăși același cult sau confesiune.
Pentru împărați, diversitatea religiilor era o cauză neînlăturabilă de certuri
și răscoale. Această convingere a trecut de la conducătorii Romei la alte state
despotice; și Ludovic al XIV-lea împărtășea pe deplin, în această privință, viziunea
lui Dioclețian. Dacă privim în trecut, vedem ce îl motiva pe Dioclețian să urmeze
acest drum și știm totodată ce l-a îndemnat pe Ludovic al XIV-lea să-și urmeze
linia politică. Cititorii noștri sunt astăzi destul de instruiți, ca să nu mai avem
nevoie de aceste detalii.
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Este drept că unitatea religioasă a fost întotdeauna necesară acolo unde
ideea de credință și biserică s-a confundat sau a format un întreg cu ideea de
stat. În cazul țării noastre, suntem fericiți să constatăm că Biserica a fost sufletul
patriei și al națiunii, acestea două formând un singur trup. Este drept că
armonia admite și disonanțe și, ca urmare a acestui principiu, se poate ca
unitatea politică să existe și între indivizi pe care îi despart credințele religioase –
acest principiu este valabil însă mai degrabă în țările catolice și mai puțin în
cele ortodoxe, unde, după cum am arătat, Biserica și statul sunt deopotrivă
însuflețite de ideea de patrie. Scriitorii profani care s-au ocupat de Edictul de
la Milan susțin afirmația potrivit căreia Constantin cel Mare, publicând acest
edict, n-a avut în vedere altceva decât să realizeze unitatea politică într-o atât
de mare diversitate religioasă. Pentru scriitorii bisericești însă, a fost clar de la
început că împăratul, publicând Edictul de la Milan, a avut intenția să strecoare
creștinismul printre valurile pline de patimi ale păgânismului și, treptat, să-l
înalțe până la punctul în care putea fi declarat și admis ca religie de stat. Se
înțelege foarte bine faptul că împăratul Constantin era prea pătruns de ideea
creștină de a nu impune credința prin vărsări de sânge și, de aceea, căuta să
introducă treptat creștinismul, îndreptându-l constant spre țelul pe care îl
urmărea. Dovada că aserțiunea scriitorilor profani nu poate fi susținută cu
temei stă în diferitele favoruri pe care împăratul le-a făcut Bisericii creștine și
în deosebita atenție pe care o acorda episcopilor acesteia. De altfel, chiar
activitatea de mai târziu a lui Constantin dovedește aceasta. Împăratul nu
numai că a favorizat din ce în ce mai mult și deschis creștinismul, dar, la un
moment dat, s-a gândit cu tot dinadinsul să unească într-o singură credință
sufletele supușilor săi. Aceasta era dorința sa cea mai scumpă, era, am putea
spune, scopul vieții sale: „Dumnezeu mi-e martor, ne spune dânsul, că prima
mea grijă și primul meu gând a fost întotdeauna a face ca toate popoarele să
se înțeleagă și să cadă de acord asupra ideii pe care și-o fac despre divinitate”.
Se înțelege ușor, din întreaga sa activitate, că ideea pe care dorea să o aibă
popoarele despre divinitate era ideea creștină. În acest scop a și lucrat el, încă
de timpuriu. De la început el s-a întrebat cum poate să ajungă la realizarea
acestui scop. Prin Edictul de la Milan, el renunțase complet la mijloacele de
constrângere și repudiase persecuțiile. Nu-i rămâneau așadar decât mijloacele
propovăduite de Biserică: blândețea și convingerea. Pe acestea le-a și
întrebuințat. S-a transformat în teolog, s-a adresat supușilor săi prin cuvântări
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ample, cu fond religios, pentru a-i face să îmbrățișeze credința ale cărei
principii dânsul le împărtășea cu toată ardoarea. Aurelius Victor ne spune că
împăratul Constantin era foarte cultivat. Fiu de împărat, hotărât prin naștere
la domnie, el primise o educație mai bună decât Dioclețian și colegii acestuia.
Tatăl său, care permanent protejase școlile, fără îndoială că îi dăduse cei mai
buni profesori pentru a-l instrui. Eusebiu ne spune că împăratul petrecea zile
și nopți pregătindu-și discursurile pe care avea să le rostească înaintea
poporului, cu o voce gravă și o înfățișare severă, vorbind despre Dumnezeu,
despre pronie, despre dreptatea divină, care împarte în mod egal binele și răul.
Îi ataca sever pe cei nelegiuiți, care se îmbogățeau din avutul public și profita de
această ocazie pentru a lansa epigrame caustice, adresate propriilor săi miniștri,
care nu aveau altă alternativă decât să-și plece capul și să asculte cu resemnare.
În ciuda bunăvoinței sale și a vastei activități pe care a desfășurat-o pentru
a-i aduce pe toți supușii săi la aceeași credință, rezultatul nu a fost unul satisfăcător. Dacă l-a bucurat faptul că mulți, foarte mulți dintre păgâni au
îmbrățișat creștinismul, mai mult l-a îndurerat faptul că înșiși creștinii nu se
înțelegeau între ei. Acest fapt a căzut ca un trăsnet asupra sa. Trebuia acum să
lucreze pentru a restabili unitatea între creștini, înainte de a impune credința
creștină ca religie de stat. Se poate spune că neînțelegerile dintre creștini și
ereziile timpului său au înveninat viața lui Constantin; nu numai că împăratul
le disprețuia pe acestea, dar nici nu putea să le înțeleagă. Se mira cum s-au
putut produce, și avea motive. Un om politic, un om de stat ca el, nu putea
pricepe cum cineva putea găsi ceva îndoielnic și de dezbătut într-o doctrină
așa de limpede, așa de clară și cu astfel de principii înalte și frumoase. Ceea
ce cu adevărat îl încântase și îl cucerise pe Constantin era faptul că religia
creștină răspundea la toate întrebările omului. I se părea că, într-o doctrină
atât de bine definită, rămânea puțin sau deloc spațiu pentru dezbateri și
contestări. Nu mici au fost mirarea și durerea sa, când a văzut că disputele nu
mai conteneau în Biserică și că nici persecuțiile nu aveau destulă putere pentru
a le pune capăt. Abia se declarase creștin și aflase cu dezamăgire de sfâșierea
Bisericii din Africa de către donatiști. Neîntârziat a hotărât să pună capăt acestei
dispute religioase: a poruncit ca episcopii să se întrunească în acest scop cât
mai curând posibil. A folosit atât rugămințile, cât și amenințările, pentru a
dobândi ceea ce își dorea. Și acest prinț, căruia nimeni și nimic nu i se împotrivise, a fost silit să recunoască faptul că și cea mai puternică autoritate se
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sfărâmă și devine neputincioasă în fața obstinației unui schismatic. De altfel,
este un fapt dovedit că sentimentul religios este suficient de puternic și profund
ancorat în sufletul omenesc pentru a rămâne rece și inflexibil în fața oricăror
amenințări și persecuții, necedând decât atunci când este satisfăcut. Oamenii
de stat, cu reale cunoștințe sociologice și politice, sunt pe deplin convinși de
acest aspect, și de aceea nici nu se leagă de chestiunile religioase, iar când acestea
izbucnesc întâmplător, își dau silința să le potolească cât mai curând și în
modul cel mai fericit. Reducerea acestora la tăcerea momentană, prin scutul
forței, înseamnă acoperirea îngrozitorului foc cu un subțire strat de cenușă,
care, în loc să liniștească, îngăduie extinderea pe nesimțite a unui groaznic
incendiu ce va urma.
Puțin mai târziu, va apărea erezia lui Arie, împăratul neputând prevedea
amploarea urmărilor acestei rătăciri, pentru a lua măsurile necesare. La început
a considerat că toate aceste dezbateri nu sunt decât un război de cuvinte și,
pentru a soluționa acest conflict, a propus o soluție ce a părut multora ca fiind
foarte potrivită și înțeleaptă. Această soluție consta într-un ordin, emis de
împărat, de a nu se mai vorbi despre chestiunile controversate și de a nu se
lua în discuție decât cele în privința cărora toți erau de acord. Fiecare avea
dreptul să aibă părerea sa, atât timp cât o păstra pentru sine și nu o împărtășea
nimănui. În felul acesta, unitatea doctrinei nu părea a fi compromisă, acest
lucru fiind extrem de important pentru împărat. Pentru a-i dezarma pe cei
care stăruiau în părerile lor, și care, prin certurile lor interminabile, împiedicau
triumful adevărului, împăratul a recurs la rugăminți și la un ton prietenesc în
scrisorile pe care li le-a adresat: „Redați-mi, spune el, liniștea zilelor și odihna
nopților mele. Lăsați-mă să mă bucur de o lumină fără nori și să gust până la
sfârșit plăcerea unei vieți liniștite. Faceți astfel încât să vă pot vedea pe toți
uniți și fericiți și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru libertatea și pacea
restabilite în întreg universul”.
Prin aceste cuvinte se dovedește cât de neîntemeiată este părerea unora,
care susțin că ceea ce îl îndemna pe Constantin în această luptă era un interes
personal și politic, și nu focul credinței și al convingerii personale. Noi
susținem că, pentru împărat, această luptă era o faptă de conștiință, cum de
altfel arată foarte clar Eusebiu: „pentru a înlătura greșelile, pentru a-i opri pe
cutezători și pentru a face ca toată lumea să dea lui Dumnezeu și adevăratei
credințe ceea ce li se cuvine”. Acest fapt îl îndemna pe împărat la acțiune. De
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aceea, văzând că disputele continuau, se temea de mânia lui Dumnezeu, Care
urma să plătească aspru celor care continuau să I se împotrivească. Această
teamă l-a determinat să adopte adesea un ton sever, ba chiar să aplice pedepse
ereticilor. „Vrăjmași ai adevărului și ai vieții, le scrie el, sfetnici ai greșelii, totul
la voi respiră minciună, totul este plin de înșelăciuni și de crime”. Cu toate
acestea, istoricul obiectiv trebuie să recunoască faptul că, atunci când nu era
oarecum orbit de mânie, când amorul său propriu de împărat nu era atins,
Constantin a avut drept linie de conduită toleranța. Așa se explică felicitările
adresate de el episcopilor din Africa, pentru că s-au arătat împăciuitori față
de donatiști, spunându-le: „Dumnezeu Își rezervă dreptul de a Se răzbuna
contra injuriilor ce I se aduc, și trebuie să fie cineva nebun ca să-și permită a
exercita acest drept, care este exclusiv al lui Dumnezeu”. Menținea același ton,
atât față de eretici, cât și față de păgâni. Pentru a demonstra superioritatea
creștinismului, împăratul enumeră toate succesele pe care le obținuse de la
convertirea sa, și se întreba cum de mai era posibil pentru cineva să ezite și să
nu se grăbească în a îmbrățișa credința ce îi tratează atât de bine pe credincioșii
săi. Acest lucru Constantin nu îl putea înțelege și, de aceea, atunci când vedea
că evenimentele se desfășurau diferit față de viziunea sa, sufletul său se umplea
de o întemeiată și ușor de înțeles amărăciune.
Dar una dintre principalele nedumeriri ale istoricilor este dacă Edictul
de toleranță de la Milan a fost sau nu păstrat până la sfârșitul domniei lui
Constantin. Chestiunea nu este atât de simplă precum o socotesc unii; ea are
mai multe aspecte, pe care un istoric nu le poate observa în întregime și, din
această cauză, nu se poate pronunța cu ușurință în privința ei. Astfel, în timp
ce Libanius afirmă că nimic nu s-a schimbat în cultul legal și că în timpul
domniei lui Constantin ceremoniile au fost săvârșite ca mai înainte, Eusebiu
și alți scriitori bisericești afirmă, fără nici o rezervă, că împăratul a închis templele și a interzis sacrificiile. Afirmația acestora se sprijină, într-adevăr, pe fapte
demonstrate istoric, fiind dovedit că bunurile templelor au fost confiscate,
pentru a se înfrumuseța noua capitală și, de multe ori, s-a poruncit ca acestea
să fie închise. Mai mult, spre sfârșitul domniei, Constantin interzicea aducerea
de sacrificii zeilor, pe baza unei legi pe care susținea că o promulgase tatăl său.
Cu toate acestea, sunt și fapte care dovedesc că împăratul Constantin cel Mare
a dorit și a stăruit ca Edictul de toleranță să fie aplicat. Eusebiu arată cum
Constantin spunea tuturor astfel: „Nimeni nu trebuie să vatăme pe altul și
fiecare poate face așa cum el consideră”. În ciuda acestui fapt, părerea noastră
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este că dorința lui Constantin a fost, după cum am spus, ca toți supușii săi să
fie uniți în același gând privitor la credință, și că, dacă Edictul de la Milan nu
a fost cu totul înlăturat, iar toleranța exista, cel puțin în principiu, la sfârșitul
domniei lui Constantin, nu este mai puțin adevărat că acțiunile împotriva vechiului cult păgân arată că Edictul mergea spre declin în privința celorlalte
credințe, iar acestea erau semnele unei furtuni ce se apropia și care nu va izbucni în scurtă vreme.

Summary: The Edict of Milan and the religious tolerance
The way the Edict of Milan was perceived in the Romanian theology one
hundred years ago is very well illustrated in Professor Badea Mangâru’s study on this
very subject.
After he has presented the historical framework preceding the proclamation of
this memorable decision, briefly relating about the rise of Saint Emperor Constantine
the Great and the unification of the Roman Empire under his own scepter, the author
reproduces the text of the Edict, as one may deduce it from the writings of some
Christian authors, such as Lactantius and Eusebius of Caesarea. The author hereafter
evaluates the arguments that could make one conclude that the Edict might have
been written out under the Christian’s influence, and herewith debates upon the issue
of the date of the emperor’s conversion, from the point of view of the favors he had
granted to the Church. The political consequences of the Edict are not overlooked
either, viz., the securing of the unity of the empire; but this lofty ideal of Saint
Constantine the Great stands in glaring contrast with his disappointment as to the
disagreements the heresies were bringing about within the Church. The last issue the
author approaches in his study is the keeping of the Edict valid until the end of
Constantine’s reign, arguing that its being so means that Christianity had certainly
become the dominant religion in the Roman Empire.
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Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena – prototipuri
ale apostolatului mirean, politic și social creștin*

Anul acesta, 2013, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca fiind Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la
nivelul întregii Patriarhii Române, întrucât se împlinesc 1700 de ani de la
proclamarea, de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a Edictului de
libertate religioasă de la Mediolanum (Milano), în anul 313, prin care înceta
persecuţia împotriva creștinilor.
Tema hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, are două obiective
principale:
1. Prezentarea aportului Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la încetarea persecuţiilor pe motive religioase în Imperiul Roman și la recunoașterea
creștinismului ca religie licită;
2. Evocarea evlaviei Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în apărarea
dreptei credinţe și susţinerea Bisericii creștine, a eforturilor acestora pentru
ctitorirea de locașuri sfinte, a contribuţiei lor la susţinerea și dezvoltarea educaţiei creștine și a lucrării social-filantropice a Bisericii.
Pornind de la aceste obiective, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a decis ca tema Conferinţei pastoral-misionare semestriale, de primăvară, să fie: Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena – promotori ai libertăţii
religioase și susţinători ai Bisericii.
Memoria și evlavia Bisericii îi păstrează și îi cinstesc pe Împăraţii
Constantin și Elena ca Sfinţi Întocmai cu Apostolii, deși au trăit la aproape două
*
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
deschiderea lucrărilor Conferinţei pastoral-misionare de primăvară din Arhiepiscopia Bucureștilor,
3 iunie 2013.
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secole după aceștia. Această calitate este pusă, mai ales în ceea ce-l privește pe
Împăratul Constantin, în legătură cu modul minunat al convertirii sale. În
anul 312, înaintea unei lupte împotriva lui Maxenţiu, Hristos Domnul i se
arată în vis și îi descoperă în lumină pe cer, în miezul zilei, semnul Crucii Sale,
însoţit de îndemnul: „În acest semn vei învinge!”. Fiind credincios acestei revelaţii și cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Constantin cel Mare
își învinge rivalul și devine primul conducător al Imperiului Roman chemat la
misiune direct de Hristos, așa cum l-a chemat și pe Sfântul Apostol Pavel. Astfel,
urcarea sa pe tron este strâns legată de convertirea sa la credinţa în Hristos,
ascensiunea politică a Împăratului Constantin schimbând situaţia creștinilor din Imperiul Roman și deschizând noi căi de împlinire a rolului
Bisericii în societate. Luând „chemare nu de la oameni, ci de la Dumnezeu”
(așa cum se spune în troparul pomenirii lui), Sfântul Împărat Constantin a
emis, în anul 313, decretul de libertate religioasă sau Edictul de la Milano,
prin care se acorda creștinilor libertatea și dreptul de a-și recupera bunurile confiscate în timpul persecuţiilor. Asemenea Sfântului Apostol Pavel,
care, după ce L-a întâlnit pe Hristos într-o lumină copleșitoare pe drumul
Damascului, a încetat să-i mai prigonească pe creștini, devenind apoi primul
între marii misionari creștini, și Sfântul Împărat Constantin, după convertirea sa prin semn direct de la Hristos, a devenit primul între împăraţii creștini
sau cum se spune în tropar: „cel între împăraţi apostolul Tău, Doamne”.
De asemenea, credinţa mamei sale, Sfânta Elena, este pecetluită de semnul de viaţă făcător al Crucii Mântuitorului, pe care ea a descoperit-o în
pământul Ierusalimului în anul 326, după anevoioase și costisitoare săpături.
În iconografia ortodoxă, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au între ei
așezată Sfânta Cruce, pentru că Sfântul Constantin a descoperit Crucea pe
cer, iar Sfânta Elena în pământ. Icoana lor transmite astfel un sens duhovnicesc, înţelegând că Sfânta Cruce, semnul iubirii jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu
întrupat, unește tainic cerul și pământul, lumea nevăzută și cea văzută, cele
inteligibile și cele sensibile, în iubirea infinită și eternă a Preasfintei Treimi.
În lumina acestui tip de înţelepciune divină, Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena au înţeles că, după modelul și cu puterea lui Hristos, iubirea jertfelnică pentru binele celor mulţi este flacăra și puterea misiunii creștine în lume.
Din poziţia politică înaltă pe care o ocupă, aceștia sunt slujitori misionari ai
lui Hristos spre binele Bisericii Sale, eliberându-i pe creștini de persecuţii,
10
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apărând dreapta credinţă și unitatea Bisericii, construind locașuri de cult
creștine în diferite părţi ale Imperiului: trei biserici în Roma, una în Trier
(Germania), mai multe biserici în Constantinopol, una în Nicomidia, două
în Ierusalim (a Învierii și a Înălţării), una în Bethleem (a Nașterii Domnului),
precum și una octogonală în Antiohia.
În același timp, ei au dezvoltat o amplă activitate filantropică, prin
legi, așezăminte și fapte personale în favoarea categoriilor sociale defavorizate. Ajutat de împăratul Constantin, un senator roman, devenit preot
cu numele de Zoticus, a organizat la Constantinopol un orfelinat, un spitalleprozerie, un așezământ pentru săraci, altul pentru văduve și unul pentru primirea străinilor. Iar Sfânta Împărăteasă Elena a construit în Constantinopol
un azil pentru văduve (ghirocomion) și așezăminte pentru primirea străinilor la
Ierusalim, Constantinopol și Sevasta. În timpul Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena au fost organizate și leagăne pentru copiii mici abandonaţi, cămine
pentru orfani și case de adăpost pentru fecioare.
Expresiile slujirii lor misionare, ale apostolatului lor mirean în
lumina Crucii lui Hristos, au fost mai ales convocarea primului Sinod
Ecumenic, la Niceea, în anul 325, și reflectarea valorilor evanghelice
în legislaţia constantiniană (în total 361 de norme legislative de genuri
diferite).
Împăratul Constantin a adoptat legi în biserici prin care episcopii și preoţii au primit dreptul de a proclama eliberarea sclavilor creștini, legi prin care
erau protejate logodna și căsătoria și au fost interzise adulterul și avortul; legi
care interziceau tortura, uciderea sclavilor de către stăpâni și stigmatizarea feţei
oricărui deţinut; legi prin care erau protejaţi copiii abandonaţi, copiii minori și
copiii orfani; legi prin care se interzicea abandonarea copiilor nou născuţi, răpirea copiilor, vânzarea copiilor din motive de sărăcie, iar părinţii săraci trebuiau
ajutaţi de fisc sau din visteria personală a Împăratului. Toate acestea erau legi ale
demnităţii persoanei umane, cu adevărat revoluţionare pentru mentalităţile
sociale păgâne de la începutul secolului al IV-lea, legi care devin definitorii apoi pentru matricea spirituală a Europei și patrimoniul spiritual al
întregii umanităţi.
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au arătat un respect deosebit și
o generozitate permanentă faţă de episcopi, preoţi și diaconi, dar și o cinstire deosebită faţă de cei ce trăiau în feciorie și rugăciune, faţă de văduvele
11
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evlavioase, de presbitere și diaconiţe. Ei au ajutat mult la construirea și dotarea bisericilor, dar și la promovarea filantropiei sociale, arătând prin fapte
concrete grijă părintească faţă de cei nevoiași.
La îndemnul Bisericii, exemplul lor a fost urmat de-a lungul secolelor
de mulţi împăraţi, regi, principi și conducători creștini, iar în zilele noastre
asistenţa socială organizată de Stat este completată de Biserică și de instituţii
și organizaţii social-filantropice.
În concluzie, reţinem că lumina credinţei, a legilor, a multor ctitorii și
fapte creștine ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena a fost peste veacuri și
este și azi un îndemn puternic pentru a iubi pe Hristos și Biserica Sa și pentru a
promova demnitatea persoanei umane și binele comun, spre slava lui Dumnezeu
și mântuirea sau fericirea oamenilor.
Acum, cât trăim în lume, ei sunt învăţători și rugători pentru noi, iar în
ziua judecăţii noastre, potrivit lucrărilor bune sau rele pe care le-am săvârșit,
ei vor fi apărători sau judecători ai noștri, dacă am răspuns sau nu chemării
iubirii lui Hristos arătată în lumina Sfintei Cruci.

† D A N IEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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SCRISOAREA PASTORALĂ
A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL
CU OCAZIA SFINTELOR PAȘTI
Învierea lui Hristos – Slava Sfintei Cruci
„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase,
și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim!”
(Din cântările Sfintelor Paști)

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler
și preaiubiţilor credincioși
din Arhiepiscopia Bucureștilor
Har, milă și pace de la Hristos-Domnul nostru,
iar de la noi părintești binecuvântări

Hristos a înviat!

Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioși și credincioase,
Taina Învierii Domnului este nedespărţită de Taina Crucii Sale, deoarece Hristos Cel Înviat din morţi este Hristos Cel Răstignit.
Crucea Mântuitorului Hristos este semnul iubirii Sale atotputernice și
smerite, făcătoare de viaţă și dătătoare de bucurie. În Sfânta Cruce este ascunsă
puterea Învierii, iar lumina Învierii este slava Sfintei Cruci. Astfel, Sfânta Cruce
nu este doar semn al jertfei și al morţii, ci și semn al Învierii și al biruinţei.
15
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Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este biruinţa iubirii Lui smerite
asupra păcatului, iadului și morţii. Învierea lui Hristos este ridicarea omului
cel muritor, din cauza păcatului, la starea de făptură veșnic vie, creată după
chipul lui Dumnezeu Cel veșnic viu (cf. Facerea 1, 26), pentru a se împărtăși
veșnic din iubirea divină a Preasfintei Treimi.
Prin Învierea lui Hristos Cel Răstignit se arată că iubirea omului faţă de
Dumnezeu și faţă de semeni poate fi mai tare decât ura, violenţa și moartea.
Tăria puterii iubirii jertfelnice a lui Hristos se arată atât în Crucea Sa, ca smerenie, cât și în Învierea Sa, ca slavă. De aceea, Biserica Ortodoxă nu desparte
niciodată Crucea de Înviere.
Invidiat și urât de mulţi dintre cărturarii și fariseii care pierduseră în mare
parte capacitatea de a simţi prezenţa activă a lui Dumnezeu în popor, desconsiderat și umilit de autoritatea conducătoare romană, care pierduse simţul
dreptăţii, trădat și vândut de un ucenic robit de patima iubirii de arginţi, părăsit de prietenii prea fricoși, uitat de mulţi cărora le-a făcut bine, Iisus, Fiul lui
Dumnezeu, devenit Om din iubire de oameni, a fost condamnat, pe nedrept,
la moarte și răstignit pe Cruce, între doi tâlhari făcători de rele.
Pe de o parte, răstignirea lui Hristos pe Cruce este respingerea cea
mai violentă a iubirii lui Dumnezeu de către omenirea păcătoasă și înstrăinată de Dumnezeu. Pe de altă parte, jertfa Sa pe Cruce, îndurată în mod
liber (cf. Ioan 10, 17-18), arată smerenia Sa, ca răbdare a suferinţei și ca
statornicie în iubire iertătoare, chiar și faţă de dușmanii Săi („Părinte,
iartă-le lor, că nu știu ce fac”, Luca 23, 34).
Sfântul Evanghelist Ioan, ucenicul iubit care L-a însoţit pe Iisus până
lângă Crucea Sa, ne spune că: „Înainte de sărbătoarea Paștilor, știind Iisus că
a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei
din lume, până la sfârșit i-a iubit” (Ioan 13, 1). Iar Sfântul Apostol Pavel,
cel ce din mare prigonitor al Bisericii a devenit cel mai harnic Apostol al lui
Hristos, tocmai pentru că L-a întâlnit pe Hristos Cel Înviat din morţi într-o
lumină copleșitoare pe drumul Damascului, a înţeles puterea iubirii jertfelnice a Crucii Lui. De aceea, în lumina Învierii lui Hristos, Sfântul Apostol
Pavel scria creștinilor din Corint astfel:
„Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne
mântuim este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1, 18). În altă parte, același
Sfânt Apostol al neamurilor arată că, prin puterea Crucii, Hristos a biruit
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duhurile rele care răspândesc în lume ura faţă de Dumnezeu și faţă de oameni:
„Dezbrăcând (de putere) începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul
tuturor, biruind asupra lor prin Cruce” (Coloseni 2, 15).
Pentru a rămâne ascultător și iubitor faţă de Dumnezeu-Tatăl până
la moarte, Hristos-Domnul a îndurat de bunăvoie multe rele venite din
partea oamenilor păcătoși și a demonilor vicleni, care Îl asaltau în pustie
cu ispitele poftelor egoiste – adică ispitele lăcomiei materiale, ale puterii de
stăpânire și ale slavei deșarte (cf. Matei 4, 1-11) – iar în Săptămâna Sfintelor
Pătimiri, cu ispitele sau încercările durerii sufletești și trupești pricinuite
de invidia cărturarilor și a fariseilor, de trădarea lui Iuda, de lepădarea lui
Petru, de frica ucenicilor care L-au părăsit, de aroganţa și viclenia lui Irod,
de duplicitatea și lașitatea lui Pilat, de batjocura soldaţilor, de ignoranţa și
rătăcirea mulţimilor învrăjbite, de ironia tâlharului nepocăit, de scuipări,
de loviri cu palmele peste obraz, de loviri cu biciul pe trup, de cununa de
spini de pe cap, de lovituri de cuie în palme și picioare, de răstignirea pe
lemnul Crucii, de adăparea cu oţet, de străpungere cu lancea în coastă. De
ce a îndurat Domnul toate acestea? Ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul,
în cuvintele următoare: „Acesta a fost... scopul Domnului, ca, pe de o parte,
să asculte de Tatăl până la moarte, ca om, pentru noi, păzind porunca iubirii,
iar pe de altă parte, să biruiască pe diavol pătimind de la el prin cărturarii și
fariseii puși la lucru de el” (Vezi Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cuvânt
ascetic, în „Filocalia”, vol. 2, Editura IBMO, București, 2008, p. 35). Prin
ascultare de Dumnezeu până la moarte, Hristos a ridicat din morţi pe
Adam cel neascultător, iar prin smerenie a biruit pe diavolul cel orgolios și răzvrătitor.
Pentru a ne învăţa că puterea Învierii era ascunsă în Cruce, adică în iubirea
Lui smerită și îndelung-răbdătoare, Hristos-Domnul Cel Înviat din morţi poartă
și după slăvita Sa Înviere semnele sau stigmatele Crucii pe trupul Său, adică în
mâinile, în picioarele și în coasta Sa (cf. Ioan 21, 20 și 27). Hristos poartă
stigmatele Crucii în trupul Său înviat nu ca să-Și aducă aminte de cei
care L-au răstignit spre a se răzbuna pe ei, ci pentru că ele sunt semnele
eterne ale iubirii Sale jertfelnice și smerite pentru toţi oamenii.
În Biserica Ortodoxă întâlnim o mulţime de simboluri, imagini, gesturi și
expresii liturgice ale înţelegerii spirituale a legăturii interioare care există între
Crucea și Învierea lui Hristos.
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Mai întâi, în icoana ortodoxă a Răstignirii lui Hristos, chipul Său nu este
crispat, ci pacificat, însemnând pacea comuniunii omului cu Dumnezeu, adică
starea în care Iisus rostește cuvintele: „Părinte, în mâinile Tale încredinţez
duhul Meu!” (Luca 23, 46).
Apoi, icoana Învierii lui Hristos, în forma ei autentică, nu-L prezintă
pe Hristos ieșind triumfător din mormânt, ci prezintă coborârea Sa la
iad ca biruinţă asupra iadului și a morţii, ca arvună sau început al Învierii
de obște (cf. 1 Corinteni 15, 20) și al Judecăţii de Apoi. Astfel, pentru
Ortodoxie, puterea Învierii lui Hristos începe să lucreze din însuși momentul morţii lui Hristos pe Cruce și al coborârii Sale cu sufletul la iad. De
aceea, trupul Său din mormânt nu intră în descompunere și nici sufletul
Său nu rămâne în iad. Adesea, icoana coborârii la iad ne prezintă slava lui
Hristos Cel Înviat ca fiind străbătută și confirmată de Crucea luminoasă,
pentru că „Hristos S-a pogorât prin Cruce la iad”, după cum se spune în
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.
Când este mărturisită și proclamată Învierea Domnului Hristos,
Crucea nu este uitată, ci unită cu lumânarea de Înviere. Preotul proclamă
adevărul Învierii, zicând: „Hristos a înviat!” în timp ce înalţă Crucea în văzul
tuturor, dar nu Crucea singură, ci însoţită de o lumânare aprinsă, care este
lumina pascală a suferinţei transformate în biruinţă. Prin Înviere, Crucea
devine lumină a iubirii eterne, a vieţii mai tari decât moartea.
În timpul Utreniei Sfintelor Paști și Utreniei din Duminici cântăm sau
rostim acest imn: „Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului
Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase,
și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim (...). Iată, prin Cruce a venit bucurie
la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că
răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moarte a stricat” (Canonul Învierii
și Utrenia din Duminici).
Legătura interioară dintre Cruce și Înviere este o dominantă a întregii spiritualităţi ortodoxe liturgice și filocalice, deoarece Ortodoxia este în
același timp Biserica pocăinţei și a doxologiei, a postului și a bucuriei.
Întrucât, prin Crucea lui Hristos s-a arătat puterea iubirii mântuitoare a
lui Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 1, 18), noi, creștinii, cinstim Sfânta Cruce și ne
facem semnul ei când ne rugăm, dimineaţa, la prânz și seara, când începem un
lucru și când îl terminăm, în vreme de necaz și în vreme de bucurie.
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Legătura dintre Cruce și Înviere, dintre suferinţă și speranţă, osteneală și
bucurie, luptă și biruinţă, se vede adesea în iubirea jertfelnică a părinţilor buni
pentru copiii lor, a părinţilor duhovnicești pentru cei păstoriţi de ei, a oamenilor harnici și darnici pentru semenii lor aflaţi în nevoi, în iubirea jertfelnică a
celor care lucrează și se luptă, permanent, pentru binele familiei și al societăţii,
al poporului și al patriei lor, al tuturor oamenilor pentru care Hristos Domnul a
murit și a înviat ca să dăruiască tuturor mântuire și viaţă veșnică.
Iubiţi fraţi și surori în Domnul,
Anul acesta, 2013, este sărbătorit în Patriarhia Română ca „An omagial
al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena”, la împlinirea a 1700 de ani de la
proclamarea de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare a Edictului de
libertate religioasă de la Mediolanum (Milano), în anul 313.
De semnul Sfintei Cruci este legat un important moment din viaţa
Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care a condus ulterior la libertatea
acordată creștinilor din Imperiul Roman și la botezul său.
Istoricii bisericești Eusebiu de Cezareea și Lactanţiu afirmă că, în ajunul bătăliei de la Pons Milvius (Podul Vulturului), din 28 octombrie 312,
contra lui Maxenţiu, Împăratul Constantin a văzut pe cer, ziua, o cruce
luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripţia: „In hoc signo vinces”(„Prin acest
semn vei învinge”). Noaptea, în vis, i s-a arătat Mântuitorul Hristos, cerându-i
să pună pe scuturile și steagurile armatei sale Crucea, ca fiind semn protector în lupte. Victoria minunată a armatei sale, mult inferioară numeric
celei a lui Maxenţiu, a fost considerată de Împăratul Constantin ca ajutor
primit de la Dumnezeu. Dovada acestei credinţe a lui Constantin în ajutorul divin este inscripţia de pe Arcul lui Constantin, din Roma, păstrată
până astăzi, prin care mărturisește că a câștigat lupta „instinctu divinitatis”,
„prin inspiraţie divină” (Vezi Acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu, Studiu
introductiv, la Eusebiu de Cezareea – „Viaţa Împăratului Constantin”, în
„Părinţi și Scriitori Bisericești” (PSB), Serie nouă, vol. 8, Editura BASILICA
a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 38).
Începând cu Edictul de libertate religioasă din anul 313, Sfântul Împărat
Constantin cel Mare devine protector al creștinismului, iar apoi ia multe
măsuri în favoarea Bisericii creștine, într-o perioadă în care lumea era
divizată încă între păgânism și creștinism.
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Astfel, el promovează în demnităţi publice creștini cu un comportament
moral ireproșabil; emite monedă cu monograma creștină, în anul 317; generalizează duminica, sărbătoarea săptămânală a creștinilor, ca zi de odihnă în
imperiu atât pentru creștini, cât și pentru păgâni, în anul 321; inaugurează o
nouă capitală la Constantinopol (11 mai 330), simbol al renașterii și înnoirii
religioase și social-politice a Imperiului Roman; preţuiește demnitatea preoţească prin scutirea clerului de impozite și de obligaţia îndeplinirii serviciilor
municipale; înlătură din legile penale pedepsele contrare spiritului creștin
(răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea sau arderea cu fierul roșu);
protejează, prin lege, pe săraci, orfani și văduve; modifică legislaţia privind
căsătoria; descurajează divorţul; pedepsește adulterul.
Din dorinţa de a ajuta Biserica să păstreze unitatea de credinţă, a convocat
Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul 325, împotriva ereziei lui Arie, care
nega dumnezeirea Fiului. Sub influenţa Sfântului Atanasie cel Mare, Sinodul a
mărturisit și proclamat învăţătura ortodoxă despre dumnezeirea Fiului ca fiind:
„Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o fiinţă cu
Tatăl, prin care toate s-au făcut” (Simbolul Credinţei sau Crezul).
Înţelegând nevoia Bisericii creștine de a avea spaţii liturgice corespunzătoare, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au fost mari ctitori de biserici pe
întreg cuprinsul Imperiului Roman: la Constantinopol, Ierusalim, Nazaret,
Antiohia, Tir, Nicomedia, Trier, Roma ș.a.; au ridicat biserici care au rămas în
istorie ca un model pentru toţi împăraţii, regii și principii creștini.
De asemenea, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au fost promotori și
sprijinitori ai pelerinajului creștin. Este binecunoscut pelerinajul împărătesei Elena la Ierusalim, în anul 326, pentru a căuta cinstitul lemn al Sfintei
Cruci. După ce a aflat Sfânta Cruce, ea a încredinţat-o Episcopului Macarie
al Ierusalimului, iar o parte din lemn a fost trimisă la Constantinopol.
Împăratul Constantin cel Mare a efectuat un pelerinaj pentru a participa la
sfinţirea Bisericii „Sfinţii Apostoli” din Constantinopol, în anul 330, și apoi un
alt pelerinaj pentru a participa la sfinţirea „Bisericii Învierii” din Ierusalim,
în data de 13 septembrie 335, iar a doua zi, în data de 14 septembrie 335,
pe amvonul acestei biserici, Episcopul Macarie al Ierusalimului a înălţat
Sfânta Cruce în faţa mulţimilor, întru pomenirea aflării Sfintei Cruci, în
anul 326. Sărbătoarea aceasta a devenit tradiţie înscrisă în calendar până în
zilele noastre.
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Importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena pentru viaţa și activitatea Bisericii este covârșitoare. Ei sunt apărători ai libertăţii creștinilor, ai unităţii
Bisericii, ctitori de cetăţi creștine și lăcașuri sfinte, apărători ai demnităţii umane
și ajutători ai săracilor. Sfânta Elena este model pentru viaţa creștină a mamelor,
învăţătoare a credinţei creștine în familie și în societate, unind înţelepciunea cu
evlavia și credinţa cu dărnicia.
Cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena de către Biserică se arată
prin pomenirea lor, în fiecare an, la data de 21 mai, fiind numiţi Sfinţi Mari
Împăraţi și întocmai cu Apostolii.
În iconografia noastră ortodoxă, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena
sunt reprezentaţi având Sfânta Cruce între ei, întrucât Sfântul Împărat
Constantin a descoperit Crucea, ca semn de lumină, pe cer, iar mama
sa, Elena, a descoperit Crucea de lemn, în pământ, la Ierusalim. Astfel,
înţelegem că Sfânta Cruce leagă cerul și pământul, prin iubirea nesfârșită
și netrecătoare a lui Hristos pentru lume.
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena ne îndeamnă să apărăm dreapta credinţă, să ne închinăm Sfintei Cruci și să o cinstim ca pe o armă de biruinţă, să
vedem în semnul Crucii puterea iubirii jertfelnice și smerite a lui Hristos, care
ne duce la învierea sufletelor, din moartea păcatului, și la învierea trupului, din
stricăciunea mormântului.
Astăzi mulţi oameni poartă crucea suferinţei din cauza înmulţirii păcatelor, a patimilor egoiste și a relelor de tot felul, din cauza lăcomiei sau zgârceniei unora și a sărăciei altora, a violenţei în familie și în societate, a nedreptăţii și nepăsării, a bolilor și singurătăţii, a certurilor în familie și a divorţurilor,
a părăsirii copiilor și bătrânilor ș.a. În această privinţă se adeveresc cuvintele
Mântuitorului Hristos că: „Din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora
se va răci” (Matei 24, 12).
De aceea, pentru a putea purta crucea multor încercări și a simţi ajutorul
lui Hristos Cel Răstignit și Înviat este necesar să ne întărim în credinţă, să sporim rugăciunea și să săvârșim fapte de ajutorare a semenilor noștri, să fim și noi
pentru alţii un Simon de la Cirene, care a ajutat pe Iisus să poarte Crucea Sa pe
drumul Golgotei (cf. Luca 23, 26). Așa după cum credincioșii care au purtat
de bunăvoie crucea postului, ca înfrânare de la bucate de origine animală și de
la orice păcat sufletesc și trupesc, primesc lumina, bucuria și binecuvântarea
Sfintelor Paști, tot așa și cei care alină suferinţa semenilor lor, prin rugăciune
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și cuvânt de încurajare, prin faptă bună și dărnicie, vor simţi lumina și bucuria
Învierii lui Hristos în inimile lor și binecuvântarea Lui în viaţa și casele lor.
Prin urmare, mai ales în aceste zile, este bine să aducem bucuria Sfintelor
Paști în casele de copii orfani și bătrâni, la patul bolnavilor, dar și acolo unde este
multă tristeţe, singurătate și deznădejde, în familiile sărace, îndoliate și îndurerate. Pretutindeni unde putem face binele, să-l facem purtând, în suflet și în
fapte, lumina Crucii și bucuria Învierii! Orice osteneală sau orice jertfă de
acest fel cuprinde în ea lumina pe care o vestește Biserica Ortodoxă în ziua
de Paști și în fiecare duminică de peste an, zicând: Iată, prin Cruce a venit
bucurie la toată lumea!
Să cultivăm, prin rugăciune și cuvânt bun, în lumina acestei bucurii
pascale, legătura fraternă cu românii care se află în afara hotarelor României
sau în diaspora română.
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor
părintești și frăţești doriri de sănătate și mântuire, de pace și bucurie, dimpreună cu salutul pascal: Hristos a înviat!
Al vostru către Hristos Domnul rugător,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Scrisoarea irenică
a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la Sărbătoarea Învierii Domnului*
Eu sunt învierea și viaţa; cel ce crede în Mine,
chiar dacă va muri, va trăi.
(Ioan 11, 25)

Sanctitatea/Graţia/Eminenţa/Excelenţa Voastră,
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Bucuria cerească pe care o aduce Hristos Cel înviat din morţi în sufletele
celor credincioși este bucuria comuniunii eterne a omului cu Dumnezeu.
Învierea lui Hristos este biruinţa Crucii asupra păcatului și a morţii, este biruinţa iubirii milostive și compătimitoare asupra existenţei posesive, opresive și
violente. Această putere ascunsă a Crucii arătată în slava Învierii lui Hristos
este prezenţă spirituală mântuitoare a lui Hristos în lume, confirmată și mărturisită de toţi cei care au purtat cu multă credinţă și speranţă crucea suferinţei lor, cerând constant ajutorul lui Hristos Cel răstignit și înviat.
Astfel, Biserica lui Hristos trăiește în lume din harul iubirii mântuitoare a lui Hristos Cel răstignit și înviat, din legătura vie cu El, iar Hristos
Domnul așteaptă răspunsul fiecărui om la iubirea Lui milostivă, smerită și
constantă, exprimând disponibilitatea acestuia de a deveni mâinile iubirii
Lui pentru oamenii aflaţi în dificultate, în suferinţe și în sărăcie. Cine-L primește, prin credinţă, pe Hristos Cel răstignit și înviat, primește Iubirea Sa
*
Scrisori irenice similare au fost adresate Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori,
conducătorilor Bisericilor: Romano-Catolică, Anglicană, Luterană, Reformată și organizaţiilor
intercreștine internaţionale.
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milostivă, Viaţa și Bucuria eternă a Preasfintei Treimi, care-l ajută să vadă
spiritual legătura tainică dintre Cruce și Înviere, dintre suferinţă și speranţă,
fidelitate și bucurie.
În lumina, pacea și bucuria Sfintelor Paști, Vă dorim mult ajutor de la
Dumnezeu în misiunea Voastră spirituală și socială.
Cu frăţească îmbrăţișare în Hristos Domnul Cel înviat,

† DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
His Beatitude Father Patriarch Daniel’s Irenic Letter Addressed on the
Occasion of the Celebration of the Resurrection of the Lord
Your Holiness/Grace/Eminence/Excellency,
Christ Is Risen!
He Is Risen Indeed!
The heavenly joy that Christ resurrected from among the dead brings into the
faithful’s souls is the very joy of man’s eternal joy of communion to God. Christ’s
Resurrection means the triumph of the Cross over the sin and death, the very victory of the merciful and the compassionate love over the possessive, oppressive and
violent existence. This secret power of the Cross, as revealed in the glory of Jesus
Christ’s Resurrection, is no other than the spiritual salvific presence of Christ in
the world, acknowledged and confessed by all that have carried, most faithfully and
hopefully, the cross of their own affliction and distress, constantly asking for the help
of Christ crucified and resurrected.
Accordingly, the Church of Christ does live in the world on the grace of the
salvific love of Christ crucified and resurrected, on the vivid relation with Him,
whilst Christ our Lord awaits, eager for each man’s answer to His merciful, humble
and constant love, showing the man’s readiness to become the hands of His love for
people in straitened circumstances, pains and poverty. He that, in perfect faith, does
receive Christ crucified and resurrected, therewith receives His merciful Love, the
eternal Life and Joy of the Holy Trinity, which help him see spiritually the secret
connection between Cross and Resurrection, between pain and hope, faith and joy.
In the light, peace and high glee of the Holy Easter, we wish you every help
from the Lord in Your spiritual and social mission.
With a fraternal embrace in Jesus Christ our Resurrected Lord,

†DANIEL, Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la ceremoniile organizate de Primăria Sectorului 2
al Capitalei, (Ziua Independenţei de Stat a României,
aniversarea sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial
în Europa și Ziua Europei)
(9 mai)
Trei semnificaţii ale zilei de 9 mai: independenţa României,
începutul păcii și începutul cooperării în Europa
Hristos a înviat!
Am primit cu bucurie invitaţia Domnului Primar al Sectorului 2 al
Capitalei, Neculai Onţanu, de a participa la festivităţile menite să marcheze
ziua de 9 mai, zi cu trei semnificaţii majore pentru istoria naţională și europeană: independenţa de stat a României (9 mai 1877), sfârșitul celui de-Al
Doilea Război Mondial în Europa (9 mai 1945) și Ziua Europei în amintirea
declaraţiei din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman.
În primul rând, data de 9/21 mai 1877 constituie un moment semnificativ în dezvoltarea politică a statului român modern, prin adoptarea de către
Parlamentul României, la iniţiativa ministrului de externe Mihail Kogălniceanu,
a unei rezoluţii care proclama „absoluta independenţă” a ţării. Recunoașterea
internaţională a independenţei României s-a realizat însă numai după ce armata
română a adus o însemnată jertfă de sânge pe câmpurile de luptă din nordul
Bulgariei, la Griviţa, Rahova, Plevna și Vidin. Tratatele de pace de la San Stefano
(19 februarie/3 martie 1878) și Berlin (1/13 iulie 1878) au recunoscut independenţa statului român, consfinţită prin sacrificiul sângeros al naţiunii române. În
timpul Războiului de Independenţă, prin voluntarii de caritate și surorile de caritate, mănăstirile au contribuit mult la îngrijirea răniţilor de pe front.
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Recunoașterea independenţei statului român a facilitat proclamarea
României ca Regat în anul 1881. În timpul dinastiei regale din România, ziua
de 10 mai era atât sărbătoarea Independenţei, cât și a Regalităţii. Independenţa
României a fortificat sentimentele de mândrie și demnitate naţională și a permis desăvârșirea unităţii naţionale în anul 1918, prin unirea cu România a
provinciilor românești Basarabia (27 martie/9 aprilie), Bucovina (15 noiembrie/28 noiembrie) și Transilvania (18 noiembrie/1 decembrie).
În al doilea rând, pentru întreaga istorie europeană, 9 mai 1945 este ziua
încetării celei de-a doua conflagraţii mondiale, prin capitularea necondiţionată a Germaniei naziste la cartierul general sovietic din Berlin.
În al treilea rând, tot azi serbăm și Ziua Europei, în amintirea declarației
pe care Robert Schuman, ministru de externe al Franţei, o rostea în ziua de
9 mai 1950 și care a condus, treptat, la formarea Uniunii Europene.
De-a lungul deceniilor, Europa s-a dezvoltat spiritual, cultural și social
având la bază „matricea” credinţei sale creștine, care a selectat și transfigurat
valorile preluate din filosofia greacă și dreptul roman într-o perspectivă civilizatoare, începând cu Sfântul Constantin cel Mare, primul împărat creștin
al Imperiului Roman (306-337). Prin Edictul de toleranţă religioasă de la
Mediolanum (Milano) din anul 313, el a pus bazele libertăţii religioase în
societate, iar prin alte legi a apărat demnitatea umană, a promovat familia și
solidaritatea socială cu cei săraci și neajutoraţi.
În prezent, valorile principale care orientează funcţionarea Instituţiilor
Europene, precum: drepturile omului, democraţia, statul de drept, libertatea
și solidaritatea socială sunt la origine valori inspirate de tradiţia iudeo-creștină a
Profeţilor și a Evangheliei, pe care însă umanismul secularizat modern le-a separat
de izvoarele lor primordiale și le-a prezentat ca fiind valori autonome universale.
Astăzi, pacea și bunăstarea materială, libertatea individuală, solidaritatea
și cooperarea între popoarele Europei au devenit idealuri principale ale Europei
unite. Această viziune europeană a fost instituţionalizată și a condus la beneficii comune pentru statele membre, dar și la probleme comune noi, care ne
cheamă la gândire comună și la acţiune comună pentru rezolvarea lor.
Europenii de azi încearcă să înveţe cum să facă faţă noilor probleme ale
timpului prezent, ca tensiuni existente între libertatea individuală și solidaritatea socială, între identitatea naţională și unitatea globală, între tradiţie și
secularizare, între criza familiei și scăderea populaţiei, între criza economică
și șomaj, între lăcomia unora și sărăcia altora, între criza vieţii spirituale și
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suicid, divorţ, violenţă, droguri, trafic de fiinţe umane și alte forme de sclavie modernă. O analiză spirituală și etică a situaţiei prezente ne arată că dacă
Dumnezeu este înlocuit cu idolii averii, puterii și plăcerii, oamenii devin inevitabil sclavii acestor idoli. De aceea, Sfântul Apostol Petru ne previne, zicând:
„Trăiţi ca oameni liberi, dar nu ca și cum aţi avea libertatea drept acoperământ
al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu” (1 Petru 2, 16), adică împlinitori ai
poruncii iubirii milostive. În faţa acestor fenomene de confuzie și incertitudine trebuie promovate coresponsabilitatea și cooperarea socială, pentru apărarea și promovarea demnităţii umane și a binelui comun.
Însă, pentru a apăra constant și pretutindeni demnitatea umană, drepturile omului, libertatea de exprimare, democraţia, statul de drept și alte valori
care constituie astăzi baza dialogului și cooperării europene, este necesar să
unim viaţa spirituală cu acţiunea socială, să avem credinţă tare și să cultivăm
o spiritualitate profundă, asemănătoare celei a Profeţilor biblici, a Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii nedespărţite sau a marilor luptători pentru libertatea
umană și dreptatea socială.
De ce? Pentru că valorile sociale care sunt cultivate azi în societatea secularizată vizează în mod exclusiv realitatea pământească, fără nicio referire la
viaţa veșnică, la adevărul etern și dreptatea divină, adică ele se referă numai la
existenţa terestră a omului în relaţia sa cu natura, cu statul și cu societatea.
Dar, când crede în Dumnezeu și se roagă Lui, omul se află în primul rând în
relaţie cu Dumnezeu – Izvorul prim și ultim al vieţii, Făcătorul cerului și al
pământului, iar natura (creaţia) este înţeleasă ca dar al lui Dumnezeu pentru
întreaga umanitate, care trebuie apărat, cultivat și folosit ca spaţiu și mijloc de
comuniune, de coresponsabilitate și de solidaritate între persoane și între popoare,
între generaţia prezentă și generaţiile viitoare.
Pentru toate binefacerile revărsate asupra poporului român, și anume
darurile libertăţii și unităţii naţionale, ale păcii și cooperării europene spre
binele comun, aducem astăzi mulţumire lui Dumnezeu și comemorăm cu
pietate mulţimea celor care s-au jertfit pentru credinţă, libertate, demnitate și
unitate naţională în Războiul pentru Independenţă și pentru pace în Europa.
Totodată, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să cooperăm cu alte popoare,
pentru a promova mai mult prosperitatea și demnitatea poporului român.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la sfinţirea bisericii Mănăstirii Salva
din judeţul Bistriţa Năsăud
(10 mai)
Credincioșii din Valea Someșului, precum și din întreaga ţară au participat
în data de 10 mai 2013 la marea sărbătoare a târnosirii bisericii mari cu hramul
„Izvorul Tămăduirii” a Mănăstirii Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud. Slujba târnosirii bisericii a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,
înconjurat de un impresionant sobor de ierarhi, preoţi și diaconi, între care
Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale,
Preasfinţitul Macarie, Episcop al Europei de Nord, Preasfinţitul Siluan al

Soborul arhiereilor prezenţi la sfinţirea bisericii
Mănăstirii Salva din jud. Bistriţa Năsăud
30

†Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, O nouă poartă a cerului în Ţara Năsăudului

Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfinţitul Vasile Someșeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După slujba
târnosirii a avut loc Sfânta Liturghie arhierească, oficiată în aer liber, la care au
participat mii de oameni, oficialităţi și oaspeţi din întreaga ţară.
O nouă poartă a cerului în Țara Năsăudului
Înaltpreasfinţia Voastră,
Preasfințiile Voastre,
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici,
Onorate Oficialități și Dreptmăritori Creștini,
Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună-lucrarea Preasfântului
Duh s-a ctitorit Mănăstirea de la Salva, din Ţara Năsăudului. Hramurile bisericii sunt „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Martiri Năsăudeni”, de la a căror
mucenicie se împlinesc anul acesta 250 de ani.
Construcția începută în anul 1996, pe timpul vrednicului de pomenire
Mitropolit Bartolomeu Anania, s-a ridicat cu multă trudă de către soborul

Mănăstirea Salva - privire de ansamblu
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de maici, având-o în frunte pe Stavrofora Emanuela Moisa. La ridicarea
Mănăstirii Salva au ajutat și unii demnitari de stat, precum și mulţi credincioși, pe care Dumnezeu îi va răsplăti cu darurile Sale cerești.
Locul unde este construită mănăstirea amintește de mărturisirea jertfelnică a credinței ortodoxe, când aici a fost zdrobit cu roata moș Tănase
Todoran din Bichigiu și au fost uciși încă alţi trei mărturisitori, în anul
1763. Credinţa lor puternică și curajul lor vor rămâne întipărite în memoria
urmașilor, mai ales după ce Biserica Ortodoxă Română i-a trecut în rândurile
sfinţilor din Calendar, cu zi de pomenire în 12 noiembrie.
Pe terenul donat de credincioasa Varvara Cotuțiu, în anul 1996, s-a pus
piatra de temelie pentru noua biserică, spre a fi „ctitorie pentru veșnicie”.
Avem credinţa și nădejdea că „Izvorul Tămăduitor” al lui Hristos și al
Maicii Domnului, pentru rugăciunile Sfinților Năsăudeni, va alina multe
dureri și va aduce multă mângâiere în sufletele credincioșilor care aleargă la
acest locaș de închinare.
Invitat fiind să târnosesc această frumoasă biserică, ea fiind o nouă
poartă a cerului în Ţara Năsăudului, aș fi venit cu bucurie, dar multele
responsabilități de la Patriarhia Română nu mi-au îngăduit să fiu prezent
fizic la acest moment solemn. Cu sufletul, însă, sunt în rugăciune cu toţi cei
prezenţi la acest sfânt și mare eveniment.
În comuniune spirituală frăţească și părintească, chemăm ajutorul Maicii
Domnului cu rugăciunea pe care ne-o oferă condacul sărbătorii de astăzi:
Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești
mie, izvorând pururi, curgerile harului tău mai presus de cuvânt.
Cu multă preţuire, vă felicităm pe toţi pentru lucrările de mare valoare și
semnificaţie realizate aici și ne rugăm lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat să
vă răsplătească credinţa și iubirea jertfelnică, hărnicia și dărnicia, să vă dăruiască pace și bucurie, sănătate și mântuire, precum și mult ajutor în viaţă,
întru mulţi și fericiţi ani!
Cu dragoste în Hristos și părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

32

†Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, O nouă poartă a cerului în Ţara Năsăudului

Moment din timpul slujbei de sfinţire a bisericii Mănăstirii Salva
Summary: Consecration of the main church of Salva Monastery
On the 10th of May 2013, the faithful from the Someș Valley, and from all
over the country attended the great festival of the consecration of the main church
having the patronal feast on “The Life-Giving Fountain” of Salva Monastery in
Bistrița-Năsăud County. The office of the consecration was celebrated by His
Eminence Andrei, the Very Most Reverend Archbishop of Vadul, Feleacul and
Cluj, and Metropolitan of Cluj, Maramureș and Sălaj, sided by quite a number of
concelebrating hierarchs, priests and deacons, among whom it is worth mentioning
His Eminence Iosif, the Very Most Reverend Metropolitan of Western and
Meridional Europe, His Grace Macarie, the Most Reverend Bishop of Northern
Europe, His Eminence Siluan of the Romanian Orthodox Bishopric of Hungary,
His Grace Vasile Someșeanul, Vicar-Bishop of the Archbishopric of Vadul, Feleacul
and Cluj. The office of consecration having come to a close, the Divine High-Priest’s
Liturgy was celebrated in the open air, which was attended by thousands of people,
persons in official capacity, as well as guests from the entire world. Therewithal,
His Eminence the Most Reverend Metropolitan Andrei readout the message that
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, had
conveyed on the occasion of this noteworthy event.
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Protocol de colaborare între Patriarhia Română și
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru
promovarea satului românesc
Gheorghe-Cristian Popa

Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au încheiat
un protocol de colaborare pentru promovarea satului românesc, semnat în data
de 13 mai 2013 la Palatul Patriarhiei de către Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel și domnul ministru Daniel Constantin. Încheiat pe o perioadă de un an,
cu posibilitate de prelungire printr-un act adițional, protocolul prevede informarea de către preoți a locuitorilor din zonele rurale cu privire la fondurile
europene pentru dezvoltarea agriculturii și a satului românesc prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală, susţinerea campaniei „PNDR vine în satul tău”,
precum și a altor programe, organizarea de întruniri, seminarii, simpozioane etc.
destinate locuitorilor din zonele rurale și promovarea valorilor tradiţionale ale
comunităţilor rurale în vederea conservării și dezvoltării patrimoniului spiritual,
cultural, educaţional, social și natural al satului românesc.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și domnul ministru Daniel
Constantin au semnat, luni, 13 mai, la Palatul Patriarhiei, un protocol de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale pentru promovarea satului românesc. Protocolul a fost
încheiat pe durata de un an, cu posibilitatea de prelungire printr-un act
adițional.
Obiectivele Protocolului de colaborare dintre Patriarhia Română și
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:
- informarea locuitorilor din zonele rurale despre fondurile europene
pentru dezvoltarea agriculturii și a satului românesc prin Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală, prin susţinerea campaniei PNDR vine în satul tău,
precum și a altor programe;
34

Protocol de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale...

Moment din timpul semnării protocolului

- promovarea valorilor tradiţionale ale comunităţilor rurale în vederea
conservării și dezvoltării patrimoniului spiritual, cultural, educaţional, social
și natural al satului românesc;
- organizarea de întruniri, seminarii, simpozioane etc. destinate locuitorilor din zonele rurale și implicarea acestora în proiecte culturale și educaţionale cu scopul păstrării conștiinţei și identităţii românești;
- stimularea tinerilor din mediul rural privind antreprenoriatul și conștientizarea importanţei asocierii și comasării terenurilor;
- organizarea în parteneriat a unor activităţi cu scopul valorificării resurselor locale etc.
După semnarea protocolului de colaborare, în Sala Europa Christiana a
Palatului Patriarhiei s-a desfășurat o conferinţă de presă susţinută de consilierul patriarhal George Grigoriţă și de ministrul Daniel Constantin. Acesta
din urmă a precizat următoarele: „Preocupările Bisericii Ortodoxe Române
pentru promovarea satului românesc, a valorilor și tradiţiilor acestuia sunt
bine cunoscute. Credinţa, ca formă de coeziune, a avut și va avea un rol
determinant în ceea ce înseamnă armonizarea socială în special în mediul
rural, dar și în mediul urban. Deși Statul și Biserica au misiuni diferite, considerăm că acestea se întâlnesc sau sunt complementare atunci când vorbim
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despre promovarea unor elemente extrem de importante, cum ar fi tradiţiile,
valorile, dar mai ales recuperarea decalajului de dezvoltare pe care îl are satul
românesc faţă de mediul urban. Din toate aceste considerente, am semnat
un protocol de colaborare foarte important care are la bază exact dezvoltarea
satului românesc, oprirea situaţiei precare în care se află el astăzi, dar și oprirea migraţiei tinerilor din mediul rural în mediul urban, și mai ales migraţia
acestora în străinătate. Alături de învăţător și de medic, instituţia preotului
reprezintă un element de încredere care poate să determine coeziunea socială
de care avem nevoie în mediul rural, dar poate să determine și promovarea
acelor proiecte și măsuri pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
le are în vedere pentru dezvoltarea mediului rural”.

Summary: Agreement of Cooperation between the Romanian Patriarchate and
the Ministry of Agriculture and Rural Development with a view to Promoting
the Romanian Village
On the 13th of May 2013, at the Palace of the Patriarchate, an agreement
of cooperation was concluded between the Romanian Patriarchate, represented by
His Beatitude Father Patriarch Daniel, and the Ministry of Agriculture and Rural
Development, represented by Minister Daniel Constantin, with a view to promoting
the Romanian village. This agreement was concluded for a term of one year, which
can be extended by means of an additional document.
According to this agreement, the inhabitants of rural areas are going to be
informed, through the instrumentality of the clergy, about the European funds
earmarked for the development of the agriculture and the Romanian village by
means of the National Program for Rural Development, through the campaign
“PNDR is coming to your village”, as well as other programs. Likewise, meetings,
seminars, colloquies, etc. will be organized for the benefit of the inhabitants of rural
areas, with a view to making them involve in cultural and educational projects, so
that the Romanian conscience and identity may be preserved. Other objectives of
the agreement hint at promoting the traditional values of the rural communities
with a view to preserving and developing the spiritual, cultural, educational, social
and natural heritage of the Romanian village, as well as to stimulating young people
in the rural areas to adopting the condition of contractors as well to making them
become fully aware of the importance of the lands being associated and joined; also,
the partnership in local resources valorization, and so on.
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„2013 - Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin și
Elena și Anul comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»”
Simpozion știinţific internaţional la Galaţi
Alexandru Briciu

În perioada 15-17 mai, la Galaţi a avut loc Simpozionul știinţific internaţional intitulat „2013 - Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Anul
comemorativ «Părintele Dumitru Stăniloae»”, organizat de Arhiepiscopia Dunării
de Jos prin Departamentul teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie și Teologie a
Universităţii „Dunărea de Jos”.

La eveniment au participat profesori de la facultăţile de teologie din
București, Iași, Târgoviște, Constanţa, Galaţi, Arad și Oradea, invitaţi de la
facultăţile din Ludwigsburg, Tesalonic și Chișinău, precum și cercetători de
la Institutul de Studii Elenistice de la Atena, de la Academia Română și de la
Secretariatul de Stat pentru Culte din București.
Simpozionul a debutat miercuri, 15 mai, prin săvârșirea, în Catedrala
Arhiepiscopală din Galaţi, a unei slujbe de Te Deum de către IPS Părinte
Arhiepiscop Casian, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi. Secţiunea I a
purtat numele „Evocarea părintelui Dumitru Stăniloae” și se înscrie în evenimentele organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod a anului 2013
drept an comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, la împlinirea a 110 ani
de la naștere și a 20 de ani de la mutarea la Domnul a ilustrului profesor.
În Aula Magna a Universităţii „Dunărea de Jos”, corala „Ortodoxia”
a Arhiepiscopiei a susţinut un mic concert pascal, după care IPS Casian a
deschis lucrările simpozionului. „Să nu se creadă că părintele Stăniloae a
fost doar un filosof al teologiei și al culturii, ci a fost fascinat de întâlnirea
cu omul necăjit, bolnav și singur. A văzut în paharul de apă pe care îl dai
omului bolnav astăzi pe Iisus Hristos, pe Care Îl chemi să te ajute. De
37

EVENIMENTE

Moment din timpul deschiderii simpozionului știinţific internaţional de la Galaţi

aceea, sunt sigur că, în duhul lui, se bucură că teologia iubirii a rodit în
filantropie. Niciodată în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, poate, nu s-a
făcut o legătură mai profundă între teologie, Liturghie și slujirea socială”, a
arătat Înaltpreasfinţia Sa.
Prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu, președintele Senatului, și prof.
univ. dr. ing. Toader Munteanu, prorector, au transmis cuvinte de bun venit
și felicitări din partea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru organizarea simpozionului.
În centrul expunerilor s-a aflat doamna Lidia Stăniloae, fiica părintelui profesor Dumitru Stăniloae, care a evocat chipul, personalitatea și opera tatălui său,
arătând că „el a trăit pentru ceilalţi și după el a rămas tot ceea ce a făcut pentru
ei, pentru credinţă, pentru ca spiritualitatea și cultura noastră să nu se piardă”.
De asemenea, „pentru el, modul de viaţă filocalic devenise o a doua natură”,
urmărind doar gândirea și săvârșirea faptelor ziditoare pentru semeni, într-un
trup în care „mândria nu avea ce căuta”. „Am învăţat de la el că la temelia întregii
umanităţi, care se înţelege ca umanitate, și nu ca o specie animală, cu funcţiuni
exclusiv biologice, stau poruncile Domnului: să nu înșeli, să fii cinstit. Ele sunt
premisele oricărei aspiraţii către îmbunătăţirea spirituală, către dobândirea chipului de drept, bineplăcut lui Dumnezeu”, a mărturisit Lidia Stăniloae.
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Participanţi la simpozionul știinţific internaţional de la Galaţi

Pr. prof. dr. Nicolae Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din București, a oferit auditorilor câteva impresii despre părintele
Stăniloae, deprinse de-a lungul anilor, mai întâi ca elev, apoi ca student
și doctorand și în final colaborator în cadrul universitar. În continuare,
lect. dr. Reinhold Gestrich, reprezentând Universitatea Protestantă din
Ludwigsburg, Germania, a prezentat o recenzie a lucrării dr. Michael
Weber, „Omul duhovnicesc și teologia harului, în opera părintelui
Dumitru Stăniloae”. Sociologul dr. Mirel Bănică, cercetător știinţific la
Secţia de știinţe istorice a Academiei Române, a vorbit despre „Dumitru
Stăniloae, Spiritualitate ortodoxă. Ascetica și Mistica. O lectură socialteologică”. Pr. prof. dr. Ioan Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie
„Dumitru Stăniloae” din Iași, a făcut trecerea către cea de-a doua parte a
simpozionului, cea dedicată Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi, prezentând referatul cu titlul „Biserica străromână, parte a Bisericii Universale,
în vremea Sfântului Constantin cel Mare”.
Secţiunea a II-a – „Sistematica” a simpozionului a fost deschisă de diac.
prof. dr. Ioan Caraza, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din
cadrul Universităţii București, cu referatul intitulat „Jertfa Mântuitorului ca
revelaţie și însemnătatea ei în lumina evenimentului Înălţării Sfintei Cruci,
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de către Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”. Conf. dr. Cristinel Ioja, de
la Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, a vorbit despre „Dogmă și experienţă în viaţa Părinţilor de la Sinodul I
Ecumenic, reflectate în cultul Bisericii”.
Lucrările s-au reluat în sala „Melchisedec Ștefănescu” a Facultăţii de Istorie,
Filozofie și Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Pr. prof. dr.
Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, a
susţinut o prelegere intitulată „Hermeneutica Revelaţiei în perspective viziunii
Crucii lui Hristos de către Împăratul Constantin. Perspective misionare”. Drd.
Stelian Gomboș, de la Secretariatul de Stat pentru Culte din București, a vorbit
„Despre importanţa și semnificaţia Sfinţilor Împăraţi în istoria Bisericii creștine. O abordare istorică, fenomenologică și teologică”. Facultatea de Istorie,
Filosofie și Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost reprezentată, în prima zi a simpozionului, de pr. lect. dr. Sorin Marinescu („Cuvânt,
comunicare, comuniune. Sfântul Atanasie cel Mare și actualitatea teologiei
Logosului”), pr. lect. dr. Ovidiu Soare („Libertatea religioasă, componentă
structurală a vieţii sociale”) și pr. asist. drd. Ionel Ostache („Probleme morale
în epoca Sfântului Constantin cel Mare și remediile Bisericii creștine”).
Joi, 16 mai, în cea de-a doua zi a Simpozionului știinţific internaţional
organizat la Galaţi a avut loc și Conferinţa semestrială de primăvară a preoţilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos. În Catedrala arhiepiscopală din Galaţi,
Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa
IPS Arhiepiscop Casian, a invitaţilor clerici și mireni de la instituţii de învăţământ din ţară și din străinătate și a preoţilor din eparhie. A fost săvârșită
apoi o slujbă de pomenire a fericitului întru amintire episcop Melchisedec
Ștefănescu, la împlinirea a 121 de ani de la mutarea sa la Domnul.
Secţiunea a III-a – „Liturgica” a simpozionului s-a desfășurat în sala
Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, cu participarea preoţilor din
Arhiepiscopia Dunării de Jos. Pr. prof. dr. Nicolae Necula, de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din București, a vorbit despre „Evoluţia cultului Bisericii
creștine în epoca Sfântului Împărat Constantin cel Mare”. De la aceeași facultate, pr. prof. dr. Adrian Gabor a prezentat „Ctitoriile Sfântului Împărat
Constantin cel Mare”. Dr. Florin Marinescu, cercetător la Institutul de Studii
Neoelenice din Atena, a prezentat diferite „Biserici din România cu hramul
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”. Au mai fost susţinute referate de pr. lect.
40

„2013 - Anul jubiliar al Sf. Împăraţi Constantin și Elena și Anul comemorativ «Pr. D. Stăniloae»”

dr. Nicușor Tucă, de la Facultatea de Teologie din Constanţa („Biserici creștine
construite în timpul Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena”), conf. dr. Mihaela
Palade, de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București
(„Implicarea Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în conturarea unui profil
architectural creștin”), pr. lect. dr. Lucian Farcașiu, de la Facultatea de Teologie
„Ilarion Felea” din Arad („Contribuţia Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
la dezvoltarea cultului creștin și a arhitecturii bisericești, potrivit mărturiilor
scriitorilor bisericești Eusebiu de Cezareea și Teodoret al Cirului”), pr. conf.
dr. Marian Vâlciu, de la Facultatea de Teologie din Târgoviște („Relaţia dintre
Biserică și Stat în Ţara Românească, la începutul secolului al XVI-lea”), pr. lect.
dr. Emil Cioară, de la Facultatea de Teologie „Episcop dr. Vasile Coman” din
Oradea („Sfântul Împărat Constantin cel Mare și Biserica creștină. Aspecte
liturgice și canonice în hotărârile Sinodului I Ecumenic de la Niceea”) și pr.
lect. dr. Adrian Ignat, de la Facultatea de Teologie din Târgoviște („Relaţia
Biserică – Stat în timpul Împăratului Constantin cel Mare”).
Simpozionul a continuat în cea de-a doua parte a zilei de 16 mai, prin
referate susţiunute de arhim. lect. dr. Teofan Mada, de la Facultatea de
Teologie „Ilarion Felea” din Arad („Sfântul Constantin cel Mare – o biografie completă”), pr. dr. Iulian Eni, de la Facultatea de Teologie a Universităţii
„Aristotel” din Tesalonic, Grecia („Personalitatea Sfintei Împărătese Elena”),
pr. lect. dr. Ion Banari, de la Catedra de Filosofie și Bioetică a Universităţii
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău,
Republica Moldova („Rolul înaintașilor în consolidarea culturii morale: similitudini civilizaţionale”), pr. conf. dr. Leontin Popescu, de la Facultatea de
Istorie, Filosofie și Teologie din Galaţi („Învăţământul superior în perioada
bizantină”), prof. dr. Violeta Pușcașu, de la Facultatea de Știinţe Juridice,
Sociale și Politice din Galaţi („Așezări monastice închinate Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena”) și pr. lect. dr. Lucian Petroaia, de la Facultatea de Istorie,
Filosofie și Teologie din Galaţi („Slujba Sfinţilor Împăraţi: ediţii greco-slavoromâne, particularităţi tipiconale și sensuri teologico-imnografice”).
„Concluzia cea mai bună a întrunirii profesorilor de teologie invitaţi de
Departamentul Teologic din cadrul Universităţii Dunărea de Jos, din ţară și
din străinătate, a fost Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită astăzi în catedrală,
cu prezenţa corpului preoţesc din Arhiepiscopie, în cadrul căreia am cinstit
deodată, jubiliar, pe Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena și chipul luminos
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al părintelui Stăniloae, dar pe toate le-am așezat sub semnul începătorului
cinstirii lucrării apostolice la Dunărea de Jos, al slujirii culturale și misionare
în acest spaţiu de către luminatul episcop Melchisedec Ștefănescu. Ziua lui
este o zi închinată, în anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi, Bisericii, culturii și
spiritualităţii poporului român”, a apreciat IPS Arhiepiscop Casian la finalul
celei de-a doua zile de simpozion internaţional la Galaţi.
Vineri, 17 mai, simpozionul a continuat cu secţiunea a IV-a – „Historica”,
desfășurată în sala „Melchisedec Ștefănescu” a Facultăţii de Istorie, Filosofie
și Teologie din Galaţi. Pr. lect. dr. Ionuţ Holubeanu, de la Facultatea de
Teologie din Constanţa, a prezentat „Câteva consideraţii despre un martir
mai puţin cunoscut: Sfântul Mucenic Alexandru din Dinogeţia”. Ultimele
referate au fost susţinute de profesori de la Facultatea de Istorie, Filosofie
și Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi: pr. conf. dr. Ionel
Ene („Realităţile nord-dunărene în timpul lui Constantin cel Mare”), conf.
dr. Mihaela Denisa Liușnea („Contextul istoric al organizării Sinodului I
Ecumenic”), pr. lect. Gabriel Pandele („Sfântul Constantin cel Mare – portret istoric”), pr. lect. Cristian Gagu („Martiri și mărturisitori creștini ce au
pătimit sub stăpânirea împăratului Licinius, după Edictul de la Mediolanum
din anul 313”) și lect. dr. Gina Scarlat („Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena
în omiliile Sfinţilor Mitropoliţi Dosoftei și Varlaam al Moldovei, Antim
Ivireanul al Ungrovlahiei și în cea a lui Constantin Brâncoveanu”).
În prelungirea evenimentului știinţific internaţional pe care l-au organizat Arhiepiscopia Dunării de Jos și Universitatea „Dunărea de Jos” pentru a
marca Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constanţi și Elena, tot în ziua de 17
mai, la Galaţi a avut loc un Simpozion Studenţesc Naţional. La eveniment au
participat studenţi și masteranzi de la Facultăţile de Teologie din București,
Iași, Târgoviște, Arad și Galaţi.
În referatele lor, tinerii au abordat teme legate de veacul constantinian,
prin care au evidenţiat rolul Sfinţilor Împăraţi în lucrarea lor providenţială,
de susţinere și întărire a Bisericii, abia ieșită atunci din secole de persecuţii.
Au fost aduse în atenţia auditoriului mărturii istorice și vestigii spirituale din
zona Dunării de Jos, care probează apostolicitatea ortodoxiei românești, creează legături spirituale între epoci și dau continuitate vieţii Bisericii. Lucrările
tinerilor au identificat modele și soluţii pe care le poate prelua Biserica din
lucrarea complexă a Sfinţilor Împăraţi și le poate folosi cu succes și astăzi, ca
răspunsuri la problemele vremii noastre.
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Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
prezidând lucrările simpozionului știinţific de la Galaţi

La eveniment a participat și IPS Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos,
care a apreciat râvna tinerilor pentru a cunoaște mai bine viaţa de sfinţenie
a Sfinţilor Împăraţi și dorinţa de a se inspira din modul deplin de slujire a
Bisericii, de către Sfinţii Constantin și Elena.
Simpozionul Naţional Studenţesc de la Galaţi s-a finalizat printr-un act
simbolic: sfinţirea, de către chiriarhul Dunării de Jos, a unei troiţe ridicate de
curând în centrul Campusului universitar gălăţean.
„Simpozionul s-a dorit, mai întâi, o formă de cinstire a Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena, în acest an special dedicat de către Sfântul Sinod, la
iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh, ca sărbătorire a celor 1700 de ani
de la Edictul de la Mediolanum. S-a remarcat bogăţia și generozitatea temei
constantiniene pentru vremurile noastre. Aparent destul de restrictivă, tema
este foarte generoasă și poate fi valorată din mai multe puncte de vedere:
doctrinar, istoric, liturgic, misionar, cultural, interdisciplinar. Tema constantiniană s-a îmbinat foarte frumos cu tema a doua a simpozionului, a cinstirii
chipului, personalităţii și operei părintelui Dumitru Stăniloae, iar prezenţa
doamnei Lidia Stăniloae și conferinţa ei au entuziasmat sala. Teologia părintelui Stăniloae, fundamentată patristic, argumentată liturgic și aplicată filantropic oferă soluţii la problemele actuale ale Bisericii. Se arată foarte bine
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șansa Bisericii care astăzi se îngrijește de fiii săi duhovnicești, nu doar din
punct de vedere liturgic și filantropic, oferind hrană spirituală și trupească,
ci și sub raport intelectual. Biserica are un discurs înalt, are oameni pregătiţi,
capabili să ofere răspunsuri, soluţii și sugestii care se îndreaptă, prin hotărârile Sfântului Sinod, către popor”, ne-a declarat pr. lect. dr. Lucian Petroaia,
consilier eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, unul dintre organizatorii
evenimentului.
Toate referatele susţinute vor apărea în vol. 12 al seriei „Teologie și educaţie la Dunărea de Jos”, un volum poliglot cu materiale publicate în limbile
engleză, franceză, germană și rusă și rezumat în limba română.

Summary: “2013 – The Jubilee Year of the Holy Emperors Constantine and
Helen, and the Commemorative Year «Father Dumitru Stăniloae»”
Between the 15th and the 17th of May, there took place in Galați the
international scientific Symposium concerning “2013 – The Jubilee Year of the
Holy Emperors Constantine and Helen, and The Commemorative Year «Father
Dumitru Stăniloae»”, organized by the Archbishopric of the Lower Danube, by the
agency of the Theological Department of the Faculty of History, Philosophy and
Theology within the frame of “The Lower Danube University”.
The Section One was named “Recalling Father Dumitru Stăniloae”, and
ranged among the events organized by the Holy Synod on the occasion of the
year 2013 being proclaimed as Father Dumitru Stăniloae commemorative year,
celebrating 110 years since the illustrious Professor had been born, and 20 years
since his departure to the Lord.
The Section Two, named “Systematica”, was opened by Deacon Prof. Dr. Ioan
Caraza, from “Justinian the Patriarch” Faculty of Theology within the frame of the
University of Bucharest, and delivered a dissertation on “The Savior’s Sacrifice as
Revelation, and its Importance within the Light of the Event of the Exaltation of the
Holy Cross, by the Holy Emperors Constantine and Helen”.
Section Three – “Liturgica” took place within the auditorium of “Nae
Leonard” Musical Theatre of Galați, with the priests of “The Lower Danube”
Archbishopric taking part. R.F. Prof. Dr. Nicolae Necula, from the Faculty of
Orthodox Theology of Bucharest, gave a speech about “The Evolution of the
Christian Church’s Cult in the Reign of the Holy Emperor Constantine the Great”.
Coming from the same faculty, R.F. Dr. Adrian Gabor presented a paper on “The
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Holy Emperor Constantine the Great’s Foundations”. There followed Dr. Florin
Marinescu, researcher at the Institute or Neo-Hellenic Studies in Athens, spoke
about sundry “Churches in Romania having Patronal Festival the Holy Emperors
Constantine and Helen”.
The Symposium was also attended by professors from the faculties of
theology of Bucharest, Iași, Târgoviște, Constanța, Galați, Arad and Oradea, and
also by guests coming from the universities of Ludwigsburg, Thessaloniki and
Chișinău, as well as scientific researchers of the Institute for Hellenic Studies in
Athens, the Romanian Academy and the State Secretariat for Cults in Bucharest.
All the papers that were delivered within the proceedings of the Symposium will
be published in English, French, German and Russian (with an abstract in
Romanian) in the 12th volume of the series “Theology and Education at the
Lower Danube”.
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul concertului vocal-simfonic „Bucuria Învierii”,
organizat de Parohia Sfântul Ierarh Nicolae – „Dintr-o zi”,
București, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei,
Duminica Femeilor Mironosițe
(19 mai)

Vestitoare ale bucuriei Învierii
Potrivit Sfintei Scripturi și experienţei sfinţilor, sentimentul cel mai
profund al vieții creștine în Hristos și în Sfântul Duh, orientată spre înviere,
este bucuria.
Primele cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul Hristos Cel Înviat către
femeile mironosiţe, în ziua Învierii Sale, au fost: „Bucuraţi-vă!” (Matei 28, 9), ele
fiind cele dintâi persoane umane care au auzit Evanghelia Învierii, L-au văzut și
întâlnit personal pe Iisus Hristos Cel Înviat și au vestit Învierea Lui ucenicilor Săi.
Femeile mironosiţe au împlinit porunca primită de la înger, aceea a
bine-vestirii Învierii Domnului. Ele au făcut aceasta „cu frică și bucurie mare”
(Matei, 28, 8). Astfel, au devenit apostoli către Apostoli, după cum spune
Sfântul Ioan Gură de Aur.
Toată viaţa creștină este îndreptată spre Înviere, întrucât este comuniune de iubire cu Hristos Cel Răstignit și Înviat. De aceea, fiecare săptămână
din calendarul creștin începe cu duminica, sărbătoare a Învierii și a bucuriei
veșnice. În acest sens, cântările de Sfintele Paști ne spun că Hristos Cel Înviat
este „Bucuria cea veșnică”.
Bucuria creștină este în mod esenţial simţirea prezenţei iubitoare a
lui Hristos Cel Înviat în viaţa omului credincios: „Precum M-a iubit pe
Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea. Dacă
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păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum și Eu am păzit
poruncile Tatălui Meu și rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria Mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 9-11).
Așadar, bucuria creștinului este bucuria lui Hristos prezentă în cei care-L iubesc
pe El. Iar forma cea mai intensă de cultivare a prezenţei iubirii și bucuriei lui
Hristos în viaţa creștină este rugăciunea.
Sfântul Apostol Pavel dorind să evidenţieze legătura care există între
bucurie și rugăciune, ne îndeamnă: „Bucuraţi-vă pururea! Rugaţi-vă
neîncetat! Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu,
întru Hristos Iisus, pentru voi” (1 Tesaloniceni 5, 16-18).
Concertul vocal-simfonic din această seară, intitulat „Bucuria
Învierii”, este de fapt un buchet de rugăciuni, cântate sau recitate cu sensibilitate și emoţie artistică, dedicate bucuriei Învierii pe care au vestit-o
femeile mironosiţe.
Bucuria prezenței iubirii lui Hristos în oamenii rugători a inspirat pe
autorii care au creat muzica religioasă și poeziile ascultate în timpul acestui
minunat concert pascal, precum și pe interpreţii care, prin talentul și profesionalismul lor, au reușit să împletească armonios elevația muzicală cu profunzimea spirituală a textului prezentat.
Rugăciunea Bisericii, susținută de muzica solemnă, devine izvor de pace
profundă și de bucurie curată. Muzica inspirată de rugăciune exprimă bucuria
întâlnirii credinciosului cu Hristos Cel Înviat, Mirele Bisericii, și cu toţi sfinţii
Lui din veacuri și popoare diferite. Muzica aceasta unește spiritual timpul cu veșnicia, pământul cu cerul, oamenii cu îngerii, adevărul credinţei cu frumuseţea
cântării, profunzimea teologhisirii cu elevaţia spirituală.
Din această perspectivă, organizarea la Palatul Patriarhiei, în Duminica
Sfintelor Femei Mironosițe, a concertului vocal-simfonic „Bucuria Învierii”
este o fericită premieră. Sonoritățile atât de ample și de sensibile în același
timp ale interpretării coral-orchestrale au adus o îmbogățire deosebită mesajului profund creștin al repertoriului.
Între autorii cântărilor și poeziilor interpretate cu multă sensibilitate de
artiștii prezenţi aici în această seară se numără poeţi români ca: Traian Dorz,
Vasile Militaru și Zorica Laţcu sau maica Teodosia, mărturisitori ai bucuriei
Învierii. Personalitatea lor luminată de fervoarea credinţei și dragostea lor
pentru Biserică trebuie preţuite și cunoscute, fiind expresia bucuriei întâlnirii
lor personale cu Hristos Domnul, uneori la răscruce de vremi.
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Organizat în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, acest concert este
dedicat cinstirii celor care au fost primele vestitoare ale adevărului și bucuriei
Învierii lui Hristos.
Însă, deodată cu femeile mironosiţe, Biserica noastră cinstește și toate
femeile creștine, bunici, mame, surori, soții și fiice care au contribuit la
transmiterea credinţei din generaţie în generaţie; femei care deseori, în
vremuri grele pentru Biserică, au biruit teama și-au transmis credinţa
multor oameni care erau fricoși, nepăsători sau nehotărâți. De aceea, alături de numele și icoana Maicii Domnului în calendarul și în iconografia
Bisericii Ortodoxe există o mulţime de nume și de icoane ale sfintelor
femei, ca de pildă ale femeilor mironosiţe, ale femeilor martire, ale femeilor mame evlavioase care au crescut copii în credinţă, ale femeilor soţie de
preot sau diacon, ale femeilor călugăriţe, ale femeilor împărătese, regine
sau principese, dar și ale femeilor simple din sate și orașe; pe scurt, ale
femeilor care au adus lui Hristos și Bisericii Lui aromatele credinţei și ale
sfințeniei vieții lor.
Pilda vieţii acestor femei sfinte inspiră azi milioane de femei creștine care
sunt misionare ale bucuriei Învierii și slujitoare ale credinței creștine în familie,
în parohii, în mănăstiri, în școli, în spitale, în orfelinate, în case de bătrâni,
în administrație, în știinţă și artă, în toate sectoarele de activitate ale societăţii
umane. Multe dintre ele, când luptă cu greutățile crizei materiale și spirituale de
azi, găsesc în credință și rugăciune cel dintâi izvor de lumină și putere spirituală,
pentru a birui dificultățile vieții cotidiene.
În această seară, luminată de bucuria Învierii și a valorilor spirituale
artistice împărtășite, apreciem în mod deosebit personalitatea marilor soliste și
artiste: Felicia Filip, Maria Jinga, Maria Ploae și Mihaela Lamia Beligan, care
prin credința, viața și activitatea lor arată demnitatea femeilor creștine: dedicate familiei, active în Biserică, societate, și cultivând deplin talanții primiți
de la Dumnezeu. Le mulțumim pentru contribuția lor atât de luminoasă la
realizarea acestui concert vocal-simfonic.
Mulțumim cu bucurie actorului George Ivașcu și solistului Vlad Miriță, precum și tânărului dirijor Daniel Jinga. Apreciem atât prestația lor din această
seară, cât și implicarea lor în activitatea Bisericii în general.
Exprimăm multă apreciere pentru Orchestra Metropolitană București
și pentru corul Accoustic, care au dat un plus de strălucire acestui concert
desfășurat sub cupola Palatului Patriarhiei.
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Cu gratitudine, felicităm pe toți organizatorii acestui concert, în special pe
Preacucernicul Părinte Vasile Ioana, parohul bisericii Sfântul Nicolae - „Dintr-o
Zi”, din București, locaș de cult care, anul trecut (2012), cu ocazia resfințirii,
a primit al doilea hram, Duminica Sfintelor Femei Mironosițe.
Mulţumim și tuturor participanţilor la acest concert pascal organizat
spre slava lui Hristos Cel Înviat și spre cinstirea tuturor femeilor creștine.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne binecuvânteze pe toţi și să
ne dăruiască bucuria pe care a dăruit-o Sfintelor Femei Mironosițe în ziua
Învierii Sale!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Summary: The Speech of His Beatitude DANIEL, Patriarch of the Romanian
Orthodox Church, delivered at the “The Joy of the Resurrection” Concert
On May 19, 2013, on the Third Sunday after Easter, of the Myrrh-bearing
Women, the concert, entitled the “The Joy of the Resurrection”, was held in the
Patriarch Teoctist Aula Magna of the Patriarchate Palace, in the presence and with the
blessing of His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania.
This special event, dedicated to the Christian women, was performed by the
Bucharest Metropolitan Orchestra and the Accoustic Choir, conducted by Daniel
Jinga, and reunited many well-known Romanian soloists and actors such as Felicia
Filip, Maria Jinga, Vlad Miriță, Lamia Beligan, Maria Ploae and George Ivașcu.
At the end of the concert His Beatitude Patriarch Daniel delivered His speech,
entitled “Bearers of the Joy of the Resurrection”, and spoke about the courage of the
myrrh bearing women who have come to anoint the body of Christ, our Saviour,
with myrrh. “Due to their faith, courage and lowliness, that the myrrh bearing
women have become true teachers of the Church. Their example was followed by
many women, in the course of time. This is why on the Sunday of the myrrh bearing
women our Church celebrates all the Christian women. Those who confess their
faith in the Crucified Christ resemble the myrrh bearing women, the women blessed
by Christ through their meeting with Him in the morning of His Resurrection”, His
Beatitude said.
The Patriarch of Romania congratulated the concert organizers and addressed
to the soloists and actors and to all those present words of gratitude and blessing.
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Manifestări dedicate sărbătorii Sfinților Împărați
Constantin și Elena la Patriarhia Română
(20-24 mai)
Ioan Bușagă, Gheorghe-Cristian Popa,
Marius Nedelcu

Hramul istoric al Catedralei Patriarhale din București, Sfinții Împărați
Constantin și Elena, a fost marcat de numeroase evenimente religios-culturale.
Prăznuirea a început din seara zilei de 20 mai, prin oficierea slujbei Privegherii decătre un sobor de preoți, avându-l în frunte pe Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos. Aceasta a fost urmată de premierea de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a câștigătorilor Concursului Național „Bucuria de a fi creștin”,
urmată de vernisarea unei expoziții și vizionarea unui documentar realizat de televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române.
În dimineața zilei praznicului slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de un sobor de opt ierarhi, pe un podium
special amenajat în vecinătatea Catedralei Patriarhale. La slujbă a participat, ca
invitat al Preafericirii Sale, Înaltpreasfințitul Mitropolit Dionisie de Corint.
La sfârșitul slujbei au fost premiați câștigătorii concursului „Părintele Dumitru
Stăniloae - 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice“ și „Alege
școala!“, organizate de Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române. De asemenea, a fost vernisată expoziția „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, cuprinzând
cele mai bune lucrări ale participanților la cea de-a doua ediție a concursului cu
același nume și au fost începute lucrările Congresului Internaţional de Teologie
„Sfinții Împărați Constantin și Elena - promotori ai libertății religioase și susținători
ai Bisericii”, ce s-au desfășurat în perioada 21-24 mai.

Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al
Catedralei Patriarhale din București, a fost marcată de mai multe manifestări religios-culturale, dedicate Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Prăznuirea a început din după-amiaza zilei de 20 mai, prin oficierea
slujbei Privegherii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa a sute
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Moment din timpul slujbei Privegherii săvârșite în Catedrala Patriarhală din București
de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos

de credincioși. La final, Înaltpreasfinţia Sa a ţinut și un cuvânt de învăţătură
în care a vorbit despre personalitatea Sfinţilor Împăraţi: „Sfântul Împărat
Constantin cel Mare s-a comportat mai înainte de a fi botezat ca un creștin autentic. A dăruit Bisericii, în timpuri de tulburare a credinţei, bucuria
echilibrului și, inspirat de episcopii sfinţi, a gândit să actualizeze adunarea
Apostolilor de la Cincizecime, care veneau din diferite locuri și care au stat
sub inspiraţia Duhului Sfânt. În casa lui din Bitinia a reușit să convoace,
în condiţiile veacului IV, toată suflarea creștină, reprezentată de 318 Părinţi
Sfinţi. Prin Sinodul de la Niceea s-a arătat consolidarea vieţii prin dreapta
credinţă, s-a hotărât data serbării Paștilor, s-au stabilit sărbători creștine, precum cultul Sfintei Cruci, al sfintelor moaște, încât putem spune că Sfântul
Împărat este ocrotitorul Bisericii, dar și ocrotitorul credincioșilor împreună
cu episcopii pentru zidirea cea duhovnicească. De la el ne-au rămas cultul
Sfintei Cruci, zidirea bisericilor, primul Sinod Ecumenic, Crezul creștin, sărbătoarea Duminicii, într-un cuvânt zidirea Bisericii din zid, zidirea Bisericii
sociale și zidirea continentului european, pentru că la 325, prin Biserică, s-au
pus bazele spirituale ale continentului european. De aceea, el este cu adevărat
un împărat, asemenea lui Solomon în înţelepciune, asemenea lui David în
blândeţe și întocmai Apostolilor, precum este numit în tropar”.
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Tot în seara zilei de 20 mai a avut loc și premierea copiilor și tinerilor
care au câștigat Concursul naţional „Bucuria de a fi creștin“, desfășurat în
cadrul eparhiilor din ţară ale Bisericii Ortodoxe Române. La evenimentul
desfășurat în ajunul hramului Catedralei patriarhale, au participat 87 de copii
și tineri îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei din care au venit, ei
fiind câștigătorii concursului la etapa eparhială, la una din cele trei secţiuni:
interpretarea unui cântec cu tematică religioasă și populară, recitarea unei
poezii populare sau religioase, interpretarea unui text literar în proză desprins
din literatura populară sau cultă. Alături de cei mici s-au aflat părinţii, profesorii și coordonatorii lor, iar la spectacolul oferit în Aula Magna „Teoctist
Patriarhul” din Palatul Patriarhal au asistat Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ierarhi din Sinodul Mitropoliei
Munteniei și Dobrogei, slujitori din cadrul Administraţiei patriarhale și ai
Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și numeroși iubitori ai artei populare și creștine. De asemenea, participanții au putut viziona un amplu reportaj realizat de Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei
Române, care a conţinut filmări cu cântecele și interpretările unor versuri
și fragmente de proză ale câștigătorilor concursului. La final, Preafericitul

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de tinerii câștigători
ai Concursului „Bucuria de a fi creștin”
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Părinte Daniel le-a înmânat elevilor și profesorilor diplome și daruri pregătite
de Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
În dimineața zilei de 21 mai a fost oficiată Sfânta Liturghie de către
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu opt ierarhi: : IPS Dionisie, Mitropolitul Corintului, delegatul
Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscop al Atenei și al întregii Elade,
IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, IPS Calinic, Arhiepiscop
al Argeșului și Muscelului, IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS
Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria și PS Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, alături de un
sobor numeros de arhimandriţi, ieromonahi, preoţi consilieri, preoţi profesori și diaconi, pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei
Patriarhale.
În cuvântul de învăţătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a explicat că evlavia poporului român pentru
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena este foarte mare şi din cele mai vechi
timpuri, domnitorii români, urmând exemplul lor, au ridicat biserici şi

Moment din timpul Sfintei Liturghii săvârșite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale
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au fost apărători şi ajutători ai Bisericii. Sfântul Împărat Constantin a
fost pentru Biserica lui Hristos un protector, de aceea a şi fost numit
„episcop din afară”.
Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că Sfântul Împărat Constantin se
aseamănă în râvnă Sfântului Apostol Pavel, care a văzut şi el în amiaza mare
un semn ceresc, Sfânta Cruce. Acest moment providenţial din viaţa Sfântului
Constantin a determinat schimbarea istoriei lumii, pentru că Imperiul
Roman din prigonitor devine un imperiu creştin. Tot datorită Împăratului
Constantin cel Mare s-a dat Edictul de toleranţă religioasă de la Milano, din
313, potrivit căruia fiecare cetăţean roman avea dreptul să urmeze credinţa
şi să se închine „Divinităţii din cer“ aşa cum doreşte. „Prin aceasta vedem
că era o libertate religioasă pentru toţi credincioşii, dar aceasta îi cuprindea
în primul rând pe creştini. Prin faptul că a menţionat că fiecare se poate
închina unei Divinităţi din cer, nu de pe pământ, a desfiinţat de fapt cultul
împăratului ca fiind zeu“, a spus Preafericirea Sa.
Sfântul Constantin a ajutat și mai mult Biserica, întrucât i-a ajutat pe cei
persecutaţi, pe cei exilaţi și, dacă a scăpat Biserica din luptele din afară, adică
de persecuţii, după dobândirea libertăţii, s-a interesat și de unitatea Bisericii
și apărarea ei în faţa tulburărilor interioare, a ereziilor, convocând primul
Sinod Ecumenic.
Preafericitul Părinte Patriarh a subliniat și purtarea de grijă a
Sfântului Împărat faţă de regiunea natală, în a cărei capitală, Naisus, azi
orașul sârb Niș, a fost născut. „Regiunea în care s-a născut el s-a numit
Dacia Mediteraneea, ceea ce înseamnă că era o regiune locuită de dacoromani. Sfântul Împărat Constantin a avut o deosebită preocupare și simpatie pentru teritoriul ţării noastre, de aceea el a recucerit Dacia după
ce împăratul Aurelian a părăsit-o din cauza invaziilor popoarelor migratoare, barbare. De asemenea, trebuie să amintim, ceea ce se amintește
foarte rar, interesul său pentru regiunea Dacia, adică partea de sud a Ţării
Românești. La Sucidava, Celei, Corabia de astăzi, a fost construit un pod,
mai mare decât cel al lui Traian, «Podul lui Constantin», care ar trebui
mai bine cunoscut. Acest pod, cu o lungime de peste 2 km, a fost o punte
de legătură și o facilitate de a se ocupa mai mult de teritoriul acesta, care
a fost oarecum pierdut și recâștigat prin Imperiul Roman. El a continuat
creștinarea populaţiei, începută de Sfântul Apostol Andrei”.
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La finalul cuvântului de învăţătură, Preafericirea Sa a arătat importanţa educaţiei din familie și a subliniat că Sfinţii Împăraţi sunt modele
pentru fiecare creștin, modele de stăruinţă în credinţă, de apărare și sprijinire a lucrării misionare a Bisericii, întrucât, în secolul al IV-lea, Sfântul
Constantin, învăţat de mama sa, Elena, a fost un mare civilizator: „Legile
lui apără demnitatea umană, interzic tortura, divorţul, avortul, și peste
tot se vede grija pentru cei săraci, orfani, necăjiţi, atât din partea împăratului, cât și a împărătesei”.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, în semn de preţuire, împreună-slujire și sfătuire, Preafericirea Sa a dăruit Înalt Preasfinţitului Dionisie,
Mitropolitul Corintului, o icoană cu chipul Sfinţilor Împăraţi. La rândul
Său, Înaltpreasfinția Sa a mulţumit Patriarhului Bisericii noastre pentru
invitaţie și a adresat credincioșilor ortodocși români un cuvânt de binecuvântare, în care a arătat că Sfânta Lumină a Învierii Domnului Hristos
dăruiește celor ce cred curaj în faţa morţii, în faţa problemelor cu care
ne confruntăm și în faţa oricărui lucru diavolesc, pentru că Domnul cu
adevărat a înviat.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel dăruind icoana Sfinţilor Împăraţi
Înaltpreasfinţitului Dionisie, Mitropolitul Corintului
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Moment din timpul premierii câștigătorilor concursurilor naţionale „Părintele Dumitru Stăniloae
– 110 de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice” și „Alege școala!”

După oficierea Sfintei Liturghii au fost premiaţi câștigătorii concursurilor naţionale „Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naștere și 20 de
ani de la trecerea la cele veșnice“ și „Alege școala!“, organizate de Sectorul
teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
Primul concurs se înscrie în cadrul evenimentelor prilejuite de Anul comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae în Patriarhia Română și s-a desfășurat pe
două secţiuni: Seminarii și licee teologice ortodoxe și Facultăţi de teologie ortodoxă, în trei etape: eparhială, mitropolitană și naţională. La etapa naţională au
participat 12 concurenţi pentru ambele secţiuni. La prima secţiune, dedicată
învăţământului teologic preuniversitar, premiul I a fost câștigat de Eusebiu
Damian Vlaicu de la Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe Vodă Basarab“ din
Curtea de Argeș (îndrumat de Pr. Prof. Vasile Dumitrescu); premiul II a fost
obţinut de Cristian Iosub de la Liceul Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec“
din Roman (îndrumat de Prof. Eduard Cozma), iar premiul III a fost obţinut de
Petru-Mihai Rădulescu de la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Nicodim“ din
Târgu-Jiu (îndrumat de Pr. Prof. Nicușor Popescu). La secţiunea dedicată învăţământului teologic universitar, premiul I a fost câștigat de Nicolae Muntean
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (îndrumat de Pr. Prof.
Valer Bel); premiul II a fost obţinut de Cristian Ţuţuroi de la Facultatea de
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Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea“ din Arad (îndrumat de Pr. Prof. Ioan
Tulcan); iar premiul III a fost obţinut de Ciprian Costin Apintiliesei de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București (îndrumat de Pr. Prof. Ștefan Buchiu). Toţi câștigătorii au primit premii în bani și
cărţi ale părintelui Dumitru Stăniloae, iar îndrumătorii lor au primit Diploma
omagială și medalia „Părintele Dumitru Stăniloae”.
Concursul „Alege școala!” a fost dedicat în acest an Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena și a fost împărţit în trei secţiuni: artistică, literară și multimedia. Din cei 161 de copii din 19 eparhii care au participat la etapa naţională, 9 au fost premiaţi cu prilejul hramului de către Patriarhul României. La
Secţiunea artistică, premiul I a fost obţinut de Mihai Vlad Marincu, îndrumat
de Prof. Irina Letea; premiul II a fost obţinut de Mălina Flavia Oana, îndrumată de Prof. Mariana Pop, iar premiul III a fost obţinut de Mădălina Maria
Deaconu, îndrumată de Prof. Teodor Anton Tăbăcuţu. La Secţiunea literară,
premiul I a fost obţinut de Natalia Ramona Trif, îndrumată de Prof. Giorgia
Voichiţa Groza; premiul II a fost obţinut de Rodica Florentina Constantin,
îndrumată de Pr. Ciprian Catană; iar premiul III a fost obţinut de Teodora
Caragaţă, îndrumată de Pr. Mihai Ciprian Duca. La Secţiunea multimedia,
premiul I a fost obţinut de Andreea Iuliana Moisei, îndrumată de Prof. Angela
Gabor; premiul II a fost obţinut de Oana Mungiu, îndrumată de Pr. Bănică
Sică; iar premiul III a fost obţinut de Gheorghe Florin Lazăr, îndrumat de Pr.
Octavian Sorin Iliescu. Toţi câștigătorii au primit Diploma omagială „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena” și aparatură electronică.
Totodată, în sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a putut fi
vernisată expoziția „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, cuprinzând cele
mai reușite compoziții ale celei de-a doua ediții a concursului cu același
nume. Manifestarea a fost deschisă printr-un cuvânt de bun-venit rostit de
Dan Mihai Ivanovici, consilier patriarhal în cadrul Sectorului cultură și patrimoniu religios, urmat de Pr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal în
cadrul Sectorului teologic-educaţional, care a citit lista cu cei opt câștigători,
selectaţi dintr-un total de 26 de pictori, 20 la Secţiunea A (tehnica frescă) și
6 la Secţiunea B (tehnica mozaic). Câștigătorii au primit Diploma omagială
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, catalogul expoziţiei și premii în bani:
premiul I - 5.000 de lei, premiul al II-lea - 4.000 de lei, premiul al III-lea 3000 de lei, menţiune - 2.000 de lei.
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Moment din timpul vernisajului expoziţiei „Icoana ortodoxă - lumina credinţei”

Praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena s-a încheiat cu
Congresului Internaţional de Teologie „Sfinții Împărați Constantin și Elena
- promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii”. Evenimentul a
reunit teologi, istorici, bizantinologi, profesori universitari din ţară și străinătate. Lucrările congresului au fost deschise în prezenţa Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Înaltpreasfinţitului Dionisie,
Mitropolitul Corintului şi delegatul Bisericii Ortodoxe a Greciei la hramul
Catedralei patriarhale, şi a mai multor ierarhi din Sinodul Bisericii Ortodoxe
Române. În cuvântul de binecuvântare adresat participanţilor, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a explicat că Biserica Ortodoxă Română evidenţiat
mereu rolul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la încetarea persecuţiilor
pe motive religioase şi implicarea în recunoaşterea creştinismului ca religie
licită; evlavia lor în apărarea dreptei credinţe şi susţinerea Bisericii creştine;
cinstirea ca mari ctitori de lăcaşuri sfinte; zelul pentru educaţia creştină şi
contribuţia la susţinerea şi dezvoltarea lucrării social-filantropice a Bisericii.
„Din toleranţi faţă de toate religiile Imperiului Roman, Împăraţii Constantin
cel Mare şi Elena au devenit, cu timpul, protectori şi sprijinitori ai Bisericii.
Înţelegând astfel nevoia Bisericii de a avea spaţii liturgice corespunzătoare,
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au devenit mari ctitori de biserici,
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promovând arta şi arhitectura creştină prin construirea de lăcaşuri de
închinare pe tot teritoriul imperiului: la Constantinopol, Ierusalim, Nazaret,
Tir, Nicomidia, Trier, Roma etc. De asemenea, Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena au promovat şi susţinut pelerinajul la locurile sfinte. Este binecunoscut
faptul că împărăteasa Elena a făcut un pelerinaj la Ierusalim, în anul 326,
pentru a căuta Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci. Împăratul Constantin
însuşi a făcut două pelerinaje, unul la Constantinopol, în anul 330, pentru
a participa la sfinţirea Bisericii «Sfinţii Apostoli» şi altul în anul 335, la
Ierusalim, când s-a sfinţit Biserica Sfântului Mormânt al Învierii Domnului.
Sfânta Împărăteasă Elena, pe care Biserica Ortodoxă Română o sărbătoreşte
anul acesta în mod deosebit alături de fiul ei, Sfântul Împărat Constantin
cel Mare, şi-a arătat iubirea faţă de Hristos Domnul atunci când a parcurs
drumul spre mormântul gol al Mântuitorului, a descoperit Sfânta Cruce cea
dătătoare de viaţă şi a contribuit la construirea Bisericii Sfântului Mormânt“.
Preafericirea Sa a mai arătat că Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena se bucură
şi astăzi de o popularitate și evlavie deosebite, datorită calităţilor lor sufletești,
a credinţei, a dragostei în Dumnezeu, a milosteniei și a jertfelniciei ce caracterizau viaţa lor zilnică: „Ca apărători ai libertăţii creștine și ctitori de lăcașuri
sfinte, importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena este covârșitoare,
devenind modele de slujire a Bisericii și de mărturisire a credinţei creștine
în societate și în familie, prin îmbinarea armonioasă dintre înţelepciune și
evlavie, credinţă și dărnicie“.
Prima sesiune de comunicări din cadrul congresului a fost moderată
de Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și Secretarul
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Romeo Moșoiu, consilier în
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a citit mesajul ministrului educaţiei
naţionale, Dl. Remus Pricopie. Ministrul a transmis că lucrările acestui congres
vor contribui la alcătuirea unei imagini de ansamblu cu privire la cele mai
importante aspecte din viaţa și activitatea acestei remarcabile personalităţi,
acest demers știinţific fiind necesar întrucât „înţelegerea trecutului poate
reprezenta în contextul contemporaneităţii un instrument adecvat interpretării realităţilor sociale legate de libertăţile religioase și, mai ales, o analiză a
formării valorilor morale cardinale în societate, iar importanţa soluţiilor și
direcţiilor în acest sens este direct și indisolubil legată de bunăstarea societăţii“. Dl. Victor Opaschi, secretarul de stat pentru Culte, a explicat că reflecţia
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asupra modelului Sfântului Împărat Constantin cel Mare poate contribui la
dezvoltarea unei culturi a consensului în societatea românească, în prezent
marcată de prea multe conflicte, de prea puţină înţelegere a unora pentru
alţii: „În autentic spirit constantinian, pacea unei ţări nu poate fi garantată
fără a lăsa în pace sufletele și conștiinţele. Valoarea de model a momentului
constantinian rezidă în dinamica lui. Constantin nu este sfârșitul, ci începutul unei istorii!”
Mihnea Cosmin Costoiu, ministru delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Știinţifică și Dezvoltare Tehnologică, a arătat că reconsiderarea
unei imagini complete asupra a ceea ce a însemnat epoca constantiniană în
ceea ce privește adaptarea la noile realităţi ale lumii de atunci, prin realizarea
reformelor din domeniile instituţional și administrativ, militar și economicomonetar, juridic și religios, ar putea fi de folos, ca un model de perseverenţă
și viziune, nu doar situaţiei României actuale, ci și Europei și lumii în general: „Libertatea religioasă, la fel ca și libertatea de exprimare, are menirea de
a genera un cadru pentru dezvoltarea umană, iar istoria ne-a demonstrat în
repetate rânduri că, atunci când aceste libertăţi sunt prezente, viaţa culturală
și spirituală a unor întregi comunităţi înflorește și este inspirată de har creator.
Tocmai din aceste motive cred că dezbaterea va avea mai mult decât clarificări
istorice; ea va implica și paralele cu realităţile prezente și poate soluţii cu care
ne confruntăm în mod cotidian”. În deschiderea congresului au mai transmis
mesaje Acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, și Prof. Mircea
Dumitru, rectorul Universităţii București. Referindu-se la tema congresului,
Prof. Mircea Dumitru a subliniat că „noi nu studiem istoria pentru a înţelege
ce s-a întâmplat în trecut, ci pentru a ne cunoaște și a ne înţelege mai bine
pe noi, cei de astăzi. Suntem, valoric vorbind, doar în măsura în care reușim
să încorporăm și să înţelegem mesajele istoriei. Uitându-ne peste timp, vom
vedea că ceea ce s-a întâmplat cu 1.700 de ani în urmă, ceea ce reușesc Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena, apare într-un context care era la fel de greu și
tulburat pentru umanitate, așa cum a fost și veacul trecut pentru Europa și
pentru întreaga lume. Din păcate, mulţi dintre noi am fost martorii unui
veac de ideologii totalitare care au generat regimuri politice, de multe ori
chiar criminale. De aceea, cred că mesajul Bisericii noastre Ortodoxe de a
face exerciţiul acesta creștinesc al iubirii de aproapele este lecţia pe care noi
trebuie să o luăm din istorie și să o transmitem mai departe”.
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A doua parte a sesiunii de comunicări a fost deschisă de lansarea primului volum al compendiului de studii Cruce și misiune. Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena - promotori ai libertăţii religioase și apărători ai Bisericii,
publicat la Editura BASILICA a Patriarhiei Române. Acad. Emilian Popescu
a precizat că volumul al doilea al acestui compendiu va reuni studiile prezentate în cadrul congresului.
Prima prelegere știinţifică, intitulată Împăratul Constantin şi creştinii în
lumina ultimelor cercetări, a fost susţinută de către Prof. Adolf Martin Ritter de
la Facultatea de Teologie a Universităţii din Heidelberg, Germania. Referindu-se
la tema congresului, „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena - promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii“, Prof. Adolf Martin Ritter a spus că
acest adevăr este indiscutabil nu doar sub aspect teologic, ci și din punct de
vedere știinţific. „Este în afara oricărui dubiu că împăratul Constantin, chiar
dacă pentru unele intenţii arhitectonice, a distrus unele temple păgâne, precum
mulţi alţi împăraţi înaintea lui, a garantat libertatea religioasă așa cum reiese
din scrisoarea sa impresionantă pe care o adresează locuitorilor provinciilor
răsăritene ale imperiului, imediat după victoria împotriva lui Liciniu. Imensa
susţinere economică și morală pe care Constantin a garantat-o comunităţilor
creștine, întemeierea Constantinopolului, construcţiile din Roma, Ierusalim și
Ţara Sfântă, organizarea marilor sinoade episcopale, între care se impune ca un
model Sinodul I Ecumenic, și integrarea Bisericii în reţeaua dreptului public,
toate acestea au jalonat o direcţie ce poate fi urmărită și la sfârșitul secolului în
care a trăit Constantin“, a spus Prof. Adolf Martin Ritter.
Acad. Emilian Popescu a încheiat prima sesiune a congresului cu prezentarea referatului Creștinismul pe teritoriul României în vremea lui Constantin
cel Mare la populaţia autohtonă și barbară. Acad. Emilian Popescu a evidenţiat
faptul că, deși și-a început cariera sa împărătească în apusul imperiului în anul
306, curând după emiterea Edictului de la Mediolanum în 313, Constantin
cel Mare a intervenit și în problemele sud-estului european, mai cu seamă în
cele ale Dunării de Jos. Realizările sale cele mai importante în această zonă
au fost recucerirea teritoriului sudic al fostei Dacii, adică Banatul, Oltenia
și Muntenia, pe care îl alipește imperiului, îl întărește din punct de vedere
militar, înzestrându-l cu cetăţi, castre, castele; extinderea asupra acestui spaţiu al administraţiei imperiale, militare, civile și religioase; construirea unui
pod de piatră al cărui capăt de nord era în cetatea Sucidava pentru a garanta
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circulaţia peste Dunăre în ambele sensuri și a altor două puncte fortificate.
„Odată cu perioada constantiniană, în spaţiul realipit Imperiului de Răsărit,
adică Dacia sudică, situaţia se îmbunătăţește, ca urmare a libertăţii credinţei, a renașterii vieţii urbane, mai cu seamă în cetăţile de pe malul nordic
al Dunării, și a sprijinului multiplu acordat Bisericii de împărat. În teritoriul nord-dunărean, ca și în Scythia Minor, s-au pus în aplicare prevederile
Edictului de la Mediolanum, care au revigorat viaţa creștină, iar locuitorii
aveau acum nu numai libertate religioasă, ci și sprijin material”.
Miercuri, 22 mai, în prima parte a zilei, au avut loc sesiunile a II-a și
a III-a de comunicări la sediul Academiei Române de pe Calea Victoriei
din București, în cadrul Congresului Internaţional de Teologie „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena - promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii“. În Aula Magna a instituţiei de cultură au asistat la
prezentarea referatelor Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar
patriarhal, Acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, academicieni, profesori de la facultăţile de teologie ortodoxă din ţară, istorici,
oameni de cultură, precum și invitaţii la congres din străinătate. Prof.
Angelo di Berardino de la Institutul Pontifical Patristic Augustinian din

Moment din timpul sesiunilor de comunicări desfășurate la Academia Română
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Roma, Italia, a prezentat comunicarea Geografia și organizarea bisericească
la începutul secolului al IV-lea, în care a adus contribuţii despre situaţia
statistică a creștinilor în Imperiul Roman la începutul și în timpul domniei
lui Constantin: „Nu suntem departe de adevăr dacă calculăm mai mult
de 300 de scaune episcopale în anul 325, anul Sinodului Ecumenic de la
Niceea, și asta numai în nordul Africii, chiar dacă din această provincie
numai episcopul Caecilianus a fost prezent la sinod. Din Galia, numai episcopul de Dea Augusta (Colonia) a fost prezent la Niceea. Nu știm exact
numărul participanţilor la Sinodul de la Niceea, cu toate că surse credibile
ne dau un număr care este peste 300; alţii dau un număr mai mic. De asemenea, unii episcopi care au venit din afara graniţelor Imperiului Roman
au fost prezenţi la sinod”. În referatul Sinodul I Ecumenic. Rolul împăratului
Constantin cel Mare și importanţa acestui sinod pentru viaţa Bisericii creștine,
Pr. Viorel Ioniţă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a
arătat importanţa hotărârilor Sinodului din 325 pentru Biserică în secolele
de dispute teologice care au urmat secolului al IV-lea: „La sesiunea din 22
iunie a Sinodului III Ecumenic (Efes, 431) a fost condamnată erezia lui
Nestorie, pe criteriul Crezului de la Niceea, recunoscut ca normă a credinţei creștine, declarându-se în aceeași ședinţă că nimeni nu are dreptul să
mărturisească altă credinţă decât cea de la Niceea. Tot așa, la Sinodul IV
Ecumenic (Calcedon, 451), ca și la Sinodul VI Ecumenic (Constantinopol,
681-682), a fost recitat Crezul celor 318 Părinţi de la Niceea și al celor 150
Părinţi de la Constantinopol, deci Simbolul niceo-constantinopolitan, cu
precizarea că aceasta ar fi fost de-ajuns pentru păstrarea credinţei, care a
fost greșit înţeleasă de ereticii pe care acele sinoade îi combăteau”.
Prof. Hanns Christoph Brenneke de la Universitatea din ErlangenNürnberg, Germania, a prezentat comunicarea Constantin și Biserica creștină
după Sinodul de la Niceea (325-337), în care a vorbit despre apropierea împăratului faţă de Biserică și dorinţa sa de a pune bazele unui Imperiu Roman
creștin: „Perspectiva lui Eusebiu de Cezareea asupra lui Constantin ca al treisprezecelea apostol și ca fiind asemenea apostolilor în cercul celorlalţi apostoli a putut fi însușită și de către Biserică. Perioada de la începutul domniei
până la moartea sa este marcată de încercarea unei conlucrări între Biserica
creștină și un împărat care, deși încă nebotezat, se simţea chemat direct de
Dumnezeu în răspunderea pentru Biserică”.
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La finalul întâlnirii, Prof. Franz Maly, decanul Facultăţii de Teologie din
Freiburg, Elveţia, a prezentat comunicarea Încorporarea Edictului de la Milano
în Tratatul lui Lactanţiu: „Moartea persecutorilor”, în care a arătat că Edictul de
toleranţă și de restituţie de la Milano este punctul central al operei lui Lactanţiu.
Lucrările Congresului s-au încheiat în seara zilei de 23 mai, în sala
„Conventus” din Palatul Patriarhiei. La finalul celui mai important eveniment academic din Patriarhia Română din prima jumătate a anului 2013, dedicat Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena, au participat Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal, care a condus ședinţa de încheiere, Pr. Viorel Ioniţă,
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Prof. Adolf Martin Ritter,
de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Heidelberg, Germania, invitaţii
la congres din străinătate, numeroși profesori de teologie și istorie de la facultăţi
din ţară și un public interesat de problematica teologică și istorică a congresului.
Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul a arătat că: „moderatorii secţiunilor
comunicărilor au apreciat ca fiind un congres foarte reușit, care a evidenţiat
personalitatea împăratului Constantin cel Mare, rolul lui în asigurarea libertăţii
religioase pentru toţi cetăţenii Imperiului Roman și mai ales politica sa de favorizare a Bisericii și a creștinilor. Comunicările care au fost prezentate au adus

Moment din timpul lucrărilor congresului dedicat Sfinților Împărați,
Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei
64

Manifestări dedicate sărbătorii Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la Patriarhia Română

o serie întreagă de noutăţi, noi izvoare literare, arheologice, numismatice și de
altă natură, care aduc noi lumini în jurul personalităţii Sfântului Constantin
și a rolului său în răspândirea creștinismului, în apărarea dreptei credinţe, în
stabilirea unei legislaţii laice și bisericești care să reglementeze toate aspectele
vieţii religioase, ale raporturilor dintre Biserică și Stat. Reușita congresului se
datorează și faptului că referenţii invitaţi sunt mari personalităţi din domeniul
teologiei, al istoriei, al cercetărilor arheologice din ţară și străinătate, profesori
de la universităţi celebre, cu contribuţii cunoscute în lumea întreagă în acest
domeniu, istoria și spiritualitatea secolului al IV-lea”.
Pr. Viorel Ioniţă a prezentat concluziile grupei I din cadrul sesiunii a IV-a
de comunicări, la care au participat: Pr. Ionuţ Holubeanu de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Constanţa, cu referatul Dependenţa canonică a Tomisului
în secolul al IV-lea, și Dr. Sergey Torbatov, de la Institutul Naţional de Arheologie
și Muzeografie al Academiei din Bulgaria, cu comunicarea Împăratul Constantin
I şi decăderea păgânismului în Dioceza Thracia: evidenţa arheologică.
În continuare, Pr. Emanoil Băbuş de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Bucureşti, a arătat ideile principale ale grupei a II-a a sesiunii a IV-a de
comunicări, în care au prezentat: Prof. Constantin Petolescu de la Facultatea
de Istorie din Bucureşti, referatul Prezenţa romană la nordul Dunării în secolul
al IV-lea; Pr. Constantin Pătuleanu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
București a prezentat referatul Libertatea religioasă într-o lume în schimbare - de
la martiriu la toleranţă și libertate religioasă. De asemenea, părintele Emanoil
Băbuș a susţinut referatul Polisemantica spaţiului public constantinopolitan (324337), în care a vorbit despre mesajul pe care împăratul Constantin l-a transmis
în spaţiul public în perioada respectivă, cu cele trei puncte din Constantinopol:
hipodromul, palatul imperial și marea biserică a orașului.
Profesorul Tudor Teoteoi de la Facultatea de Istorie din București a
rezumat lucrările grupei a III-a din cadrul sesiunii a IV-a de comunicări, în
care au prezentat: Virgil Lungu și Constantin Chera de la Muzeul de Istorie
Naţională și Arheologie Constanţa, cu referatul Creștinismul în Scythia Minor
înainte de Constantin cel Mare (sec. al III-lea) în lumina descoperirilor arheologice; Pr. Ioan Vasile Leb de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca cu referatul Sursele contemporane sau mai târzii despre personalitatea
și opera religioasă, politică și edilitară a Împăratului Constantin cel Mare și
drd. Ștefan Vasiliţă de la Facultatea de Istorie din București cu referatul
Simboluri creștine pe monedele lui Constantin cel Mare.
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În continuare, s-au prezentat ideile principale ale referatelor susţinute în
sesiunea a V-a de comunicări care au avut loc în dimineața zilei anterioare.
Prof. Adolf Martin Ritter a prezentat concluziile grupei I din cadrul acestei
ultime sesiuni, în cadrul căreia au susţinut: Pr. Adrian Gabor de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, cu referatul Acte politice și legislative în
favoarea Bisericii creștine și Prof. Andreas Müller de la Facultatea de Teologie
Evanghelică din Kiel, Germania, cu referatul Promovarea activităţii socialcaritative a Bisericii de către împăratul Constantin.
În grupa a II-a a sesiunii a V-a de comunicări au fost prezentate referate
care au abordat în principal dovezile arheologice care se regăsesc pe teritoriul
României sau la sud de Dunăre privitoare la epoca lui Constantin cel Mare,
după cum urmează: Nicolae Alexandru (Muzeul de Arheologie „Callatis“ din
Mangalia) - Ritul creștin în necropola de la Mangalia în secolul al IV-lea; Gheorghe
Papuc (de la Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa) - Basilica
extramurală de la Tropaeum Traiani; Prof. Ștefan Vergatti de la Universitatea
„Valahia“ din Târgoviște, cu referatul Caracterul decretului imperial din anul
313; Dr. Alexandru Madgearu de la Institutul pentru Studii Politice de Apărare
și Istorie Militară, cu referatul Operaţiuni militare comandate de Constantin cel
Mare la nord de Dunăre și Prof. Tudor Teoteoi, cu referatul Constantin cel Mare
în viziunea istoricilor păgâni de limba latină. În final, Pr. Ioan Tulcan, decanul
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, a prezentat ideile principale susţinute
în referatele: Politica lui Constantin cel Mare faţă de creștini între octombrie 312
și februarie 313 al Pr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din
București; Edictul de la Milan - premise și implicaţii al Prof. Adrian Marinescu
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din München, Germania și Canonizarea
împăratului Constantin cel Mare al Pr. Ionuţ Moldoveanu de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din București.
La încheierea lucrărilor congresului, Acad. Emilian Popescu a mulţumit
tuturor participanţilor și celor care au arătat un interes deosebit în aceste zile
pentru deslușirea și cunoașterea istoriei și a personalităţii lui Constantin cel
Mare, precum și invitaţilor de peste hotare, mai ales din spaţiul german, care
au arătat profesionalism desăvârșit și dorinţă de a comunica unele informaţii,
și mai ales de a împărtăși înţelegerea lor, precum și cunoașterea altor opinii.
Domnia Sa a arătat că toate lucrările congresului vor fi publicate într-un
volum care-l va continua pe cel deja apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei
Române, Cruce și Misiune. Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena promotori ai
libertăţii religioase și apărători ai Bisericii.
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Manifestări dedicate sărbătorii Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la Patriarhia Română
Summary: Solemn Celebrations of the Holy Emperors Constantine and Helen
at the Romanian Patriarchate (the 20th-24th of May).
The great Feast of the Holy Emperors Constantine and Helen, the historical
Patronal Festival of the Patriarchal Cathedral in Bucharest, was let with a strong
impression by more than one religious and cultural celebrations dedicated to The
Year that pays Homage to the Holy Emperors Constantine and Helen.
The celebration started in the afternoon of the 20th of May by the service of
Vigil officiated by His Eminence Father Casian, the Very Most Revered Archbishop
of the Lower Danube, assisted by a vast group of concelebrating priests and deacons,
in the view of hundreds of faithful. At the close of the divine service, His Eminence
gave an edifying sermon in which he extolled the Holy Emperors’ personality.
In the same evening of the 20th of May there took place the prize award to
the children and youths who had won in “The Joy of being a Christian” national
Contest held in every eparchy of the Romanian Orthodox Church, all over the
country. Eighty-seven children and youths clad in national costumes specific to each
zone they came from, participated in this major event that took place on the eve
of the patronal festival of the Patriarchal Cathedral: they were the winners in the
contest on the diocesan stage, for one of the three sections: the singing of a song on
a religious and folk theme, the reciting of a folk or religious poem, the acting of a
literary text in prose from the folk or cultured literature.
In the morning of the feast day, the service of the Holy Liturgy was celebrated
by His Beatitude Father Patriarch Daniel sided by eight high ecclesiastics, upon a
special platform erected by the Patriarchal Cathedral. His Eminence Dionysios the
Very Most Reverend Metropolitan of Corinth also took part in the divine service, as
a guest of His Beatitude Father Patriarch Daniel.
After the Holy Liturgy had come to a close, prizes were awarded to the winners
in the national contests “Father Dumitru Stăniloae – 110 years since he was born and
20 years since he fell asleep in the Lord” and “Choose in favor of school!” organized
by the theological and educational Department of the Romanian Patriarchate.
Therewith, in the “Europa Christiana” Hall of the Palace of the Patriarchate, the
exhibition “The Orthodox Icon – Light of Faith” was varnished, including the best
performed pictures in the second edition of the contest bearing the same name.
The great festival of the Holy Emperors Constantine and Helen came to a close
by the International Congress of Theology “The Holy Emperors Constantine and
Helen – Promoters of the Religious Freedom and Upholders of the Church”. This
event reunited theologians, historians, specialists in Byzantine lore and university
professors from the country and abroad. He who led the debate was His Grace
Varlaam Ploieșteanul, Patriarchal Vicar Bishop and Secretary of the Holy Synod
of the Romanian Orthodox Church. The proceedings of the Congress passed off
between the 21st and the 24th of May.
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Simpozionul Internaţional „Dumitru Stăniloae“, ediția I,
organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
(23-25 mai)
Tudorel Rusu

În perioada 23-25 mai, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae“ din Iași, au avut loc lucrările Simpozionului Internaţional „Dumitru
Stăniloae“, ediţia I. Pe parcursul celor trei zile ale manifestării, profesori universitari,
teologi și sociologi de renume din ţară și străinătate au dezbătut tema „Laicii și misiunea creștină: realitate istorică, vocaţie personală, necesitate eclezială“.

Cu prilejul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și al
Anului comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iași, Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași și
Mitropolia Moldovei și Bucovinei au organizat, între 23 și 25 mai 2013, ediția
I a Simpozionului Internaţional „Dumitru Stăniloae“. Evenimentul a debutat în după-amiaza zilei de 23 mai, în Sala „Dr. Iustin Moisescu“ a Centrului
Eparhial Iași, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei. După cuvântul de deschidere al Părintelui prof. dr.
Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie din Iași, au urmat mesajul rostit
de reprezentantul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iași, prof. univ. dr. prorector Dumitru Luca, și cuvântul Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, intitulat Preoţia împărătească sau slujirea laicilor în Biserică. Prezentarea susţinută de
Înaltpreasfinţitul Teofan a arătat care sunt diferenţele de slujire din Biserica
noastră: „Pentru a desemna slujirea laicilor în Biserică, Sfânta Scriptură folosește cuvinte ca «seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu» sau «împărăţie, preoţi ai lui Dumnezeu și Tatăl». Între
cele două categorii de preoţi în Biserică, membrii preoţiei universale și membrii preoţiei sacramentale, nu există o diferenţă de ordin «antropologic», după
cum spune teologul grec Panayotis Nellas, ci o diferenţă de slujire, diferenţă
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Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
rostind cuvânt la deschiderea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, ediția I, Iași

care presupune o «responsabilitate», nu «un privilegiu». Atât membrii preoţiei
sacramentele, cât și cei ai preoţiei universale fac parte din aceeași Biserică, sunt
răspunzători, chiar dacă cu responsabilităţi diferite, pentru viaţa acesteia. «În
felul acesta - spune părintele Dumitru Stăniloae despre credincioșii laici - toţi
sunt preoţi și jertfe în Biserică, toţi sunt învăţători și călăuzitori spre mântuire
ai lor și ai altor credincioși apropiaţi, sau și ai altor oameni, dar fără o răspundere formală pentru comunitatea bisericească». Asumarea unor responsabilităţi
diferite nu înseamnă superioritate pretinsă de unii - membrii preoţiei sacramentale - și inferioritate acceptată de alţii - membrii preoţiei universale. Sfântul
Apostol Pavel folosește imaginea trupului omenesc pentru a face înţeleasă realitatea bisericească: un singur trup, alcătuit din mai multe mădulare între care
însă există perfectă armonie. (...) Dacă fiecare membru al Bisericii își are darul
său, izvorât din lucrarea aceluiași Duh Sfânt, aceasta nu înseamnă, în același
timp, că există o nivelare, o egalizare a darurilor. Tocmai diversitatea darurilor
face ca posesorii acestora să aibă locul lor bine definit în cadrul corpului eclesial. Această realitate o subliniază Apostolul Pavel chiar atunci când descrie
Biserica după imaginea trupului omenesc: «Iar voi sunteţi trupul lui Hristos
și mădulare fiecare în parte. Și pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi
apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face
minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor (...)».
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Așadar, există o ierarhizare între mădularele trupului Bisericii, și aceasta este
dublă: cea sacramentală și cea a harismelor, a lucrărilor“.
Spre finalul cuvântului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a menţionat câteva concluzii și soluţii privitoare la tema simpozionului: „Slujirea laicului în Biserică se confruntă uneori cu problema neimplicării sale în viaţa Bisericii
sau inexistenţa unui cadru propice pentru o asemenea implicare. Esenţial este ca
laicul să tindă continuu spre a deveni viu, prezent, participant conștient la viaţa
Bisericii. Aceasta nu se poate realiza din afară, prin principii, programe, norme
impuse și nici la nivel de masă. Problema se reduce la cum se raportează laicul
la Biserica din care face parte, cum se raportează la darurile sale. Dacă această
raportare este corectă, locul laicului în Biserică este descoperit de acesta și darurile devin slujire a lui Dumnezeu și a semenilor. Un rol aparte, foarte important,
în această privinţă îl au episcopii și preoţii și anume capacitatea de a se raporta
ei înșiși în mod concret la Dumnezeu, la Biserică și la lume, în general; crearea
unui spaţiu propice pentru prezenţa, uneori provocatoare și incomodă, a laicilor
în viaţa Bisericii. Totul, atât în viaţa laicului, cât și a episcopului sau preotului,
pornește de la experienţa personală a raportării conștiente, smerite și curajoase
la Dumnezeu. (...) Se poate mărturisi că numai printr-o tendinţă continuă de
așezare reală, adică cu frică, credinţă și dragoste a creștinului, preot sau episcop,
sau a creștinului laic în faţa lui Dumnezeu, fiecare își găsește locul în Biserica lui
Hristos și dispare graniţa despărţitoare dintre membrii aceleiași Biserici“.
În continuare, a urmat cuvântul domnului prof. dr. Rémi Gounelle,
decanul Facultăţii de Teologie Protestantă din Strasbourg, care a prezentat
lucrarea Responsabilitatea laicilor. Reforma și Sfinţii Părinţi, în care a vorbit
despre viziunea protestantă a slujirii în Biserică.
După sesiunea de deschidere a lucrărilor, participanţii la simpozion au
participat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din Iași la un concert de
muzică religioasă, susţinut de Corul bărbătesc „Mitropolitul Iosif Naniescu“.
Lucrările simpozionului au continuat vineri dimineaţă, în „Sala
Coloanelor“ a Facultăţii de Teologie ieșene, cu prezentările diaconului Andrey
Kuraev din Rusia, ale teologilor David Bouma din Cehia și Pablo Argarate din
Austria, a părintelui prorector Gheorghe Popa, a profesorului Dan Chiţoiu
de la Facultatea de Filosofie și Știinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I.
Cuza“ din Iași, precum și a profesorilor de la Facultatea de Teologie din Iași
și a reprezentanţilor altor facultăţi de Teologie din ţară.
În ultima zi a simpozionului, sâmbătă, 25 mai, au susținut prelegeri, printre alţii, Părintele prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Iași, și domnul dr. Pavel Chirilă de la Asociaţia „Christiana“.
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Moment din timpul Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, ediția I, Iași

Prima ediţie a Simpozionului Internaţional „Dumitru Stăniloae“ s-a
încheiat cu un pelerinaj al participanţilor la cele mai cunoscute mănăstiri din
Arhiepiscopia Iașilor.
Summary: The International Symposium “Dumitru Stăniloae”, first edition,
organized by the Faculty of Orthodox Theology of Iași.
Between the 23rd and the 25th of May, on the occasion of the Year that pays
Homage to the Holy Emperors Constantine and Helen and of “Dumitru Stăniloae”
Commemorative Year, “Dumitru Stăniloae” Faculty of Orthodox Theology of Jassy,
within the frame of “A. I. Cuza” University of Iași, and the Metropolitanate of Moldavia
and Bukovine, organized the first edition of the International Symposium “Dumitru
Stăniloae”. After the opening speech of RF Prof. Dr. Ion Vicovan, Dean of the Faculty
of Theology of Jassy, there followed the message delivered by Prof. Dr. Dumitru Luca,
prorector of “Al. I. Cuza” University of Iași, and the edifying speech concerning “The
Royal Priesthood, or the Laymen’s Service in the Church”, given by the Metropolitan
of Moldavia and Bukovina. During the three days that the Symposium lasted, wellknown university professors, theologians and sociologists from Romania and abroad,
have debated upon the issue “Laymen and Christian Mission: Historical Reality,
Personal Vocation, Ecclesiastical Necessity”. The first edition of “Dumitru Stăniloae”
International Symposium wound up its proceedings by a pilgrimage of the participants
of the best-known monasteries of the Archbishopric of Iași.
71

2/2013
pp. 72-73

Vizita Excelenţei Sale Grigorios Vassiloconstandakis,
noul ambasador al Greciei la București,
la Patriarhia Română
Biroul de presă al Patriarhiei Române

În ziua de 27 mai 2013, la Reședinţa patriarhală, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa Domnul
Grigorios Vassiloconstandakis, noul ambasador al Greciei în România.
Excelenţa Sa a mulţumit pentru primire și a reliefat relaţiile tradiţionale de
prietenie dintre cele două Biserici și popoare ortodoxe. În acest sens, domnul
ambasador a exprimat disponibilitatea pentru susţinerea cooperării dintre cele

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de Excelența Sa Dl. Grigorios Vassiloconstandakis,
ambasadorul Greciei în România
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două Biserici Ortodoxe și popoare ortodoxe, inclusiv în cadrul Uniunii Europene.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat la rândul său relaţiile de frăţietate
dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă a Greciei, care s-au intensificat foarte mult în ultimii 20 de ani prin vizite bilaterale, participări la evenimente
bisericești în România și Grecia, schimburi de studenţi, pelerinaje etc.
În acest context, Patriarhul României a menţionat participarea în urmă
cu câteva zile a Înaltpreasfinţitului Părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului,
la manifestările organizate de Patriarhia Română cu ocazia sărbătorii Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei patriarhale (20-24 mai
2013). În timpul întrevederii a mai fost subliniat rolul important pe care Biserica
Ortodoxă a Greciei și Biserica Ortodoxă Română îl au în susţinerea speranţei și
cultivarea solidarităţii sociale pentru depășirea efectelor crizei economice prelungite care afectează majoritatea cetăţenilor din cele două ţări.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat organizaţiilor membre ale Federaţiei Filantropia,
cu ocazia Galei aniversare, prilejuite de împlinirea
a 5 ani de activitate, București
(30 mai)

„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre
cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16)

Hristos a înviat!
Preacucernici părinţi,
Stimaţi invitaţi,
Federaţia Filantropia a fost înfiinţată cu binecuvântarea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române ca răspuns la necesitatea exprimată de consilierii sectoarelor sociale de la eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române de
a avea o organizaţie prin intermediul căreia să se poată lucra coordonat și
coerent pentru a crește impactul și eficienţa activităţilor social-filantropice
sau caritabile ale Bisericii.
În acest sens, misiunea Federaţiei Filantropia este sprijinirea Bisericii
Ortodoxe Române în lucrarea ei social-filantropică, săvârșită în spiritul
Evangheliei iubirii lui Hristos pentru oameni și comunităţi prin organizaţiile
membre sau partenere și sectoarele sociale ale eparhiilor Bisericii Ortodoxe
Române.
Pentru a-și îndeplini această misiune liber asumată, organizaţiile
membre și-au propus cooperarea permanentă pentru dezvoltarea capacităţii organizaţionale a membrilor și a organizaţiilor aspirante la statutul
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de membru, pentru facilitarea schimbului de informaţii și bune practici
sau pentru elaborarea și implementarea de strategii și programe comune
în domeniile: social-filantropic și socio-medical, educaţional și al dezvoltării comunitare.
După cinci ani de activitate putem observa că Federaţia Filantropia a
crescut repede și s-a implicat în proiecte structurale de mare responsabilitate, cu necesităţi financiare foarte mari, într-o perioadă în care majoritatea
iniţiativelor s-au diminuat atât ca intensitate, cât și ca număr. Au fost și alte
proiecte cu rezultate deosebite derulate cu sprijinul unor finanţatori externi,
dar și cu implicarea responsabilă a organizaţiilor membre ale Federaţiei.
De asemenea, s-au experimentat mai multe forme de organizare care au
fost considerate ca etape intermediare necesare în drumul către o structură
flexibilă, transparentă și maturizată. Subliniem faptul că în timpul proiectului „Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacităţii
organizaţionale a unei reţele naţionale de ONG-uri creștine”, Federaţia
Filantropia și-a elaborat o strategie de dezvoltare pentru următorii ani, cu
cinci direcţii majore:
1. Federaţia Filantropia devine un loc structurat, în care organizaţiile
membre lucrează împreună, în mod solidar și eficient;
2. Dezvoltarea unei reţele de servicii sociale și educaţionale relevante prin
implicarea tuturor actorilor sociali din comunităţi, alături de ONG-urile
membre și comunităţile parohiale;
3. Federaţia face demersuri constante pentru a spori resursele și a identifica noi venituri prin care să asigure sustenabilitatea activităţilor;
4. Promovarea exemplelor de bună practică și a reușitelor activităţii filantropice a membrilor;
5. Dezvoltarea capacităţii Federaţiei de a furniza servicii de formare continuă, evaluare și consultanţă.
Totodată, s-a înţeles necesitatea intensificării implicării misionare spirituale, având conștiinţa că principala operă de caritate a Bisericii este
cea sacramentală și pastorală, iar cea socială este o expresie concretă,
îmbogăţitoare a celei dintâi. Mântuitorul Iisus Hristos mai întâi a predicat
Evanghelia Împărăţiei cerurilor, adică Evanghelia iubirii milostive și a vieţii
veșnice, apoi a vindecat pe cei bolnavi și a hrănit pe cei flămânzi, ca o confirmare a cuvântului prin faptă.
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Pentru viitorul apropiat, considerăm că este nevoie de mai multă implicare în sporirea lucrării social-filantropice în eparhiile unde activităţile de acest
gen sunt mai puţine. Un rol important în acest sens, ca pildă de urmat, îl
au asociaţiile și fundaţiile care funcţionează cu binecuvântarea eparhiilor și
obţin rezultate foarte bune.
Cunoașterea reală, prin analiză și evaluare permanentă, comunicarea,
consultarea, cooperarea și coresponsabilitatea, atât în luarea deciziilor, cât și
în asumarea efectelor, trebuie să fie principiile de bază ale funcţionării fiecărei
organizaţii.
În încheiere, adresăm cuvânt de preţuire și felicitare organizaţiilor membre ale Federaţiei Filantropia, dar și celor care formează echipele de coordonare și implementare a proiectelor, pentru hărnicia și jertfelnicia arătate
în aceste perioade greu încercate de criză economică, astfel încât să se poată
afirma atât demnitatea celor ajutaţi, cât și demnitatea celor care ajută pe cei
aflaţi în dificultate.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toţi și să vă
dăruiască tuturor pace, sănătate și mult ajutor în lucrarea dumneavoastră,
spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii și bucuria beneficiarilor!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la Duminica Părinților și a Copiilor
(2 iunie)

Duminica Părinţilor și a Copiilor, prima duminică după data de 1
iunie, a fost rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii noastre (hot. 629/2009)
pentru a cultiva mai intens comuniunea de iubire și respect între părinţi
și copii.
Anul 2013 a fost proclamat, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române „Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena”,
cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Edictul de libertate religioasă de la
Milano (313). Biserica Ortodoxă Română înțelege, astfel, să-i prețuiască și
să-i cinstească pe Sfinții Împărați Constantin și Elena ca promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii. Printre domeniile în care se resimte
și astăzi influența lor este și acela al educației copiilor și tinerilor.
Tocmai de aceea în agenda activităților propuse de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2013 figurează și o serie de proiecte
care se adresează copiilor. Între manifestările culturale, programate cu prilejul
anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, Patriarhia Română
a organizat concursul „Bucuria de a fi creștin”, adresat copiilor, preoților și
profesorilor de religie implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit
copiilor”. Acesta a reprezentat o mărturie publică a copiilor și a celor care îi
educă, transmiţând astfel bucuria lor de-a fi iubiţi de familie și de Biserică,
dar și de-a cunoaște și a iubi frumuseţea și bogăţia tradiţiilor populare românești, luminate de credinţă și bunătate. Într-o lume supusă mereu schimbărilor, îndemnul Mântuitorului Hristos: „lăsaţi copii și nu-i opriţi să vină la
Mine, că a unora ca aceștia este Împărăţia cerurilor” (Matei, 19, 14) ne arată că
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educaţia creștină a copiilor și a tinerilor devine datorie sfântă pentru Familie,
Școală și Biserică.
Cu prilejul duminicii dedicate preţuirii copiilor și părinţilor, adică familiei creștine, îi îndemnăm pe părinţi să acorde mai mult timp copiilor, să-i
ajute să cultive credinţa, speranţa și dragostea, libertatea de a face binele,
nu răul, să aducă bucurie celor din jurul lor, să prețuiască spiritualitatea
și tradiţiile poporului român oriunde s-ar afla. De asemenea, îi îndemnăm pe copii să iubească mai mult pe părinţii și dascălii lor, să se roage
pentru ei și să le arate recunoștinţă.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Înviat, să lumineze și
să umple de pace și bucurie sufletele părinţilor, ale copiilor și ale tinerilor
creștini!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la aniversarea a 5 ani de activitate ai Agenţiei de știri BASILICA
(16 iunie)

Cunoscând faptul că vestirea Cuvântului lui Dumnezeu reprezintă pentru
Biserică vocaţia sa primordială (cf. Matei 28, 18-20, Fapte 1, 8 ș.a.), utilizarea
noilor tehnologii și a mijloacelor de comunicare în masă contribuie la intensificarea misiunii Bisericii în societate. Astfel, Patriarhia Română a amplificat
în ultimii ani misiunea ei prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
în masă (media), însă nu ca un substitut pentru pastoraţia tradiţională, care
favorizează contactul personal direct dintre preot și credincioși, ci ca sprijin
tehnic pentru a face cunoscute în societatea de astăzi viaţa liturgică, culturală,
catehetică, socială și filantropică a Bisericii.
În acest sens, înființat în anul 2007, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie
cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), Centrul de Presă BASILICA
desfășoară, sub ocrotirea Preasfintei Treimi, o necesară și rodnică activitate mediatică fiind angajat prin componentele sale – Radio TRINITAS, Televiziunea
TRINITAS, Publicațiile Lumina, Agenția de știri BASILICA și Biroul de Presă – în
slujirea responsabilă a Cuvântului și transmiterea lui în societate.
Între mijloacele misionare din spațiul mediatic național și internațional
de astăzi se înscrie și Agenția de știri BASILICA înființată odată cu Centrul de
presă al Patriarhiei Române și intrată în funcțiune prin site-ul de știri basilica.
ro, în data de 16 iunie, la sărbătoarea Sfintei Treimi din anul 2008, devenind
un caleidoscop al realităţii bisericești cotidiene și împlinind vocația sa de a
informa și forma gândirea eclezială.
Apostolatul mediatic creștin realizat prin intermediul Agenției de știri ca
transmitere informativă și formativă, în public, a credinţei personale și ecleziale,
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constituie un ajutor semnificativ în lucrarea misionară a Bisericii și în cultivarea
valorilor și faptelor bune născute din credinţă ca expresii ale comuniunii omului
cu Dumnezeu în viaţa prezentă și ca pregustare a vieţii veșnice din Împărăţia
Preasfintei Treimi.
Într-o epocă în care internetul devine, pe zi ce trece, cel mai important mijloc de comunicare în masă, Agenția de știri a Patriarhiei Române
prin site-ul basilica.ro reflectă realitatea vieții ecleziale românești prin știrile,
mesajele, documentele, comunicatele pe care le mediatizează. Astfel știrea sau
noutatea devine comunicare pentru comuniune când este transmisă nu doar simplu informația, ci și lumina mărturiei credinței prin intermediul evenimentului
religios prezentat publicului larg. Fotografiile de eveniment și relatările postate
sunt adesea preluate și de alte centre sau trusturi de presă, sporind buna reflectare
în media a dinamicii vieții bisericești.
Membrii echipei de lucru a Agenției de știri BASILICA îmbină armonios
experienţa profesională, conștiinţa misionară și entuziasmul tineresc, fiind
slujitori mediatici ai iubirii lui Hristos pentru oameni și ai misiunii Bisericii în
societate.
La aniversarea a cinci ani de existenţă a Agenţiei de știri BASILICA, îi
felicităm pe toţi ostenitorii ei, dar și pe cei care accesează site-ul Agenţiei și ne
rugăm Preasfintei Treimi să binecuvinteze efortul lor de a transmite adevărul
credinţei ca fiind lumină pentru o viaţă sfântă, trăită sub semnul păcii și al
bucuriei, al iubirii frăţești și al conlucrării pe calea mântuirii, a comuniunii
oamenilor cu Dumnezeu și întreolaltă.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Trecerea la cele veșnice
a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu
Constantin Ciofu
Gheorghe-Cristian Popa

Mii de credincioși l-au condus în data de 20 iunie 2013 pe ultimul drum
pe părintele Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, din judeţul Neamţ.
Slujba înmormântării a fost săvârșită de un sobor de arhierei din care au făcut
parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preasfinţitul Părinte
Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjuraţi de preoţi și diaconi. La final, a fost citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel.

Părintele Justin Pârvu, stareţul
Mănăstirii Petru Vodă, din judeţul
Neamţ, a fost înmormântat la data
de 20 iunie 2013 în incinta așezării
monahale pe care a păstorit-o vreme
de peste două decenii. Sfânta Liturghie
a fost oficiată pe altarul de vară al
așezării monahale. Pe lângă ierarhi
și cei peste 150 de preoţi și diaconi,
la momentul de rugăciune au participat monahi și monahii de la toate
mănăstirile din judeţul Neamţ, dar și
din alte zone ale ţării. Într-o atmosferă
duhovnicească, slujba înmormântării
a fost săvârșită de ierarhi, înconjuraţi
de preoţi și diaconi.
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Părintele Xenofont Horga de la Mănăstirea Petru Vodă a prezentat
câteva repere din viaţa arhimandritului Justin, care a fost părinte duhovnicesc pentru așezările monahale de la Petru Vodă și Paltin. A urmat cuvântul
Înaltpreasfinţitului Mitropolit Teofan, care a vorbit despre testamentul pe care
părintele Justin Pârvu l-a lăsat obștilor mănăstirilor Petru Vodă și Paltin, precum și credincioșilor. IPS Mitropolit Teofan a vorbit apoi despre principalele
valori care l-au ghidat pe arhim. Justin Pârvu în întreaga sa viaţă. „Părintele
Justin Pârvu și-a consacrat întreaga viaţă lui Dumnezeu, neamului și familiei
creștine. Pe aceste trei altare, el s-a rugat și în cele din urmă s-a jertfit“, a spus IPS
Teofan, care a îndemnat oamenii să păstreze vie amintirea marelui duhovnic.
Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a citit la final mesajul de condoleanţe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, pe care îl redăm integral:
Părintele Justin Pârvu – ziditor de suflete și ctitor de mănăstiri
În perioada plină de lumină dintre sărbătoarea Înălţării Domnului
la Cer şi sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a trecut la cele veşnice

Mănăstirea Petru Vodă, imagine de ansamblu
de la înmormântarea Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu
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Moment din timpul slujbei de înmormântare a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu

Părintele Arhimandrit Justin Pârvu, stareţul-ctitor al Mănăstirii
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil de la Petru Vodă, judeţul Neamţ, şi
duhovnic apreciat de numeroşii săi fii duhovniceşti.
Format în atmosfera de rugăciune şi înaltă trăire spirituală a
Mănăstirilor Durău şi Cernica, cunoscute vetre monahale din perioada
interbelică, Părintele Justin a îndurat cu multă credinţă încercările
temniţelor comuniste de la Văcăreşti, Jilava, Aiud şi Suceava (între
anii 1948 – 1964), mărturisind cu mult curaj dreapta credinţă în vremuri de încercare.
Ca deţinut politic, a fost forţat să lucreze în mină iar apoi ca
muncitor forestier, într-o perioadă în care mulţi monahi erau obligaţi
să-şi părăsească mănăstirile în urma promulgării Decretului comunist
410⁄1959.
Biruind încercările şi nedreptăţile vremurilor de prigoană, a
revenit în viaţa monahală, slujind ca ieromonah la Mănăstirile Secu
şi Bistriţa, iar din anul 1991 ctitorind, în apropierea satului său natal,
Mănăstirea Petru Vodă şi, mai târziu, începând cu anul 1999, în apropierea acesteia, Mănăstirea de călugăriţe Paltinu, în care a organizat şi
o casă pentru copiii săraci.
Monahul, oriunde s-ar afla, este într-o permanentă luptă pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi pentru a face cunoscută
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Soborul arhiereilor, preoţilor și diaconilor prezenţi la Mănăstirea Petru Vodă,
la înmormântarea Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu

lucrarea lui Dumnezeu celor din jurul lui. Misiunea lui este de a fi
„lumina lumii şi sarea pământului” (Matei 5, 13-14), dar mai ales rugător
permanent pentru mântuirea oamenilor.
Când este chemat la slujire preoţească, monahul devine iconom al Tainelor lui Dumnezeu, urmând cuvintelor Sfântului Apostol
Pavel: „nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Hristos Iisus Domnul”
(2 Corinteni 4, 5).
Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a dat speranţă celor ce suferă,
pentru că el însuşi a trecut prin suferinţă. Celor care au urmat „calea
cea strâmtă şi cu chinuri” Dumnezeu le-a făgăduit: „le voi da în casa Mea
şi înlăuntrul zidurilor Mele un nume şi un loc mai de preţ decât fii şi fiice; le
voi da un nume veşnic şi nepieritor” (Isaia 56, 5).
Privind la lumina vieţii sale şi la mulţimea ucenicilor pe care
Părintele Justin Pârvu i-a îndrumat pe calea mântuirii în Hristos, considerăm că trecerea sa la cele veşnice este o pierdere pentru viaţa şi
lucrarea pastorală a Bisericii, pentru monahismul românesc şi pentru
mulţimea credincioşilor care l-au cunoscut.
În aceste clipe de vremelnică despărţire până la obşteasca
Înviere, pentru ucenicii săi duhovniceşti rămân ca mângâiere rugăciunea şi aducerea aminte a cuvintelor ziditoare de suflet pe care le
adresa tuturor.
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Ne rugăm ca Hristos Domnul, Cel răstignit, înviat şi înălţat la
Cer, să odihnească sufletul slujitorului său Justin arhimandritul în loc luminat, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea şi suspinul;
şi să-i ierte orice greşeală a săvârşit el cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul,
ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni!
Veşnică să-i fie pomenirea din neam în neam!
Cu părinteşti binecuvântări şi condoleanţe pentru obştea
mănăstirii,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Repere biografice ale Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu
Părintele Justin Pârvu s-a născut în satul Petru Vodă, din judeţul
Neamţ, la 10 februarie 1919 și s-a închinoviat la Mănăstirea Durău, tot din
Neamţ, în 1936, fiind hirotonit preot la vârsta de 22 de ani. A participat ca
preot militar pe frontul de răsărit în al Doilea Război Mondial, împreună
cu Divizia 4 Vânători de Munte. Din motive politice, a fost întemniţat
între anii 1948 și 1964, ispășindu-și pedeapsa în închisorile din Suceava,
Văcărești și Jilava, dar cea mai mare parte a pedepsei a executat-o în închisoarea din Aiud, perioadă care a fost și cea mai grea din cei 16 ani de
detenţie. În ultima clipă, înainte de a fi trimis la „reeducare“ la Pitești, a
fost trimis să muncească, deţinut fiind în mină la Baia Sprie. Deși trebuia
să fie eliberat în 1960, a mai primit încă patru ani de temniţă pentru că nu
și-a lepădat credinţa. După ce a fost eliberat, a lucrat o vreme ca muncitor
forestier. A fost reprimit în monahism abia în anul 1966, când a devenit
vieţuitor al Mănăstirii Secu (Neamţ). Între anii 1975 și 1991 a fost vieţuitor al Mănăstirii Bistriţa (Neamţ), iar din toamna lui 1991 a pus piatra de
temelie a Mănăstirii Petru Vodă (de călugări). Mai târziu, în anul 1999, a
început construirea Mănăstirii Paltin (de maici), a unei case de copii și a
unei bolniţe. De la sfârșitul lunii martie 2013, cancerul de stomac de care
suferea de câţiva ani s-a dezvoltat în metastază, care a adus cu sine complicaţiile medicale în urma cărora părintele a plecat la Domnul.
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Monahii și credincioși prezenţi la slujba de înmormântare
a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu
Summary: The Falling Asleep in the Lord of Father Archimandrite Justin Pârvu
Father Justin Pârvu, Elder of Petru Vodă Monastery in Neamț County, was
entombed on the 20th of June 2013, within the walls of the monastic establishment
that he had been shepherding for more than two decades. Prayers were made for the
peaceful repose of the dear departed with high ecclesiastics, more than 150 priests
and deacons, monks and nuns taking part; they had come from all the monasteries
of Neamț County, as well as from other regions of Romania. The burial service was
performed by hierarchs co-served by a vast group of priests and deacons, in a solemn
atmosphere replete with spirituality. Upon the completion of the Divine Liturgy, His
Grace Ioachim Băcăoanul, the Most Reverend Vicar Bishop of the Archbishopric of
Roman and Bacău, read out the message of His Beatitude Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, deeply condoling with the dear departed. Thereafter,
Father Xenofont Horga from Petru Vodă Monastery presented a few noteworthy
moments in the late Archimandrite Justin’s life, followed by His Eminence Teofan,
the Very Most Reverend Metropolitan of Moldavia and Bukovina, who gave a speech
about the testament that the late Father Justin bequeathed to the fellow monastics of
Petru Vodă and Paltin monasteries, as well to the faithful.
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Întrunirea Consiliului Consultativ al Cultelor
din România la Palatul Patriarhiei
(20 iunie)
Secretariatul Consiliului Consultativ
al Cultelor din România

Întrunit în ziua de 20 iunie 2013, în ședinţa anuală de lucru la Palatul
Patriarhiei, sub președinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României,
(potrivit Statutului care prevede președinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ
al Cultelor din România a solicitat menţionarea în textul Constituţiei
României a instituţiei familiei naturale și tradiţionale ca uniune dintre un
bărbat și o femeie. Această poziţie este susţinută de toate cultele membre, cu
excepţia Bisericii Unitariene din Transilvania.
Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act cu aprobare de
lucrările comisiilor sale de lucru (Comisia pentru familie, sănătate și demnitate umană, Comisia educaţională, Comisia pentru patrimoniul cultelor și
patrimoniul naţional, Comisia economico-juridică), care s-au desfășurat în ziua
de miercuri, 19 iunie 2013, la Palatul Patriarhiei.
Dintre celelalte probleme discutate și hotărâri adoptate menţionăm:
• Consiliul Consultativ al Cultelor din România susţine și promovează
iniţiativa cetăţenească europeană Unul dintre noi (www.oneofus.eu), care
are drept scop protejarea juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului de viaţă și a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie, conform
competenţelor Uniunii Europene;
• Consiliul Consultativ al Cultelor din România apreciază sprijinul acordat de Statul român prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte și
solicită consultări periodice în probleme de interes comun;
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de membrii Consiliului Consultativ
al Cultelor din România, Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei

• Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită accelerarea procesului de retrocedare a bunurilor care au aparţinut cultelor și urgentarea sau identificarea de soluţii legale pentru soluţionarea
problemei retrocedării efective a unor clădiri reprezentative ale cultelor
din România, și anume: clădirea Makri Stojkovic - Casa cu Atlanţi din
Timișoara a Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara, Colegiul Reformat
„Szekely Miko“ din Sfântul Gheorghe al Bisericii Reformate în România,
clădirea Liceului „Dinu Lipatti“ din București a Bisericii Ortodoxe
Române și imobilul din strada Al. D. Xenopol nr. 15, din București, al
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică;
• Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită autorităţilor
publice centrale și locale să respecte legea și hotărârile judecătorești
prin care se interzice edificarea unor construcţii de mari dimensiuni
în vecinătatea lăcașurilor de cult, să impună o nouă conduită faţă
de bisericile monumente istorice sau de artă și să nu mai autorizeze
astfel de construcţii în zonele de protecţie. În acest sens, s-a prezentat
situaţia de la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif“ din București,
de la Biserica Reformată nr. 2 din Cluj-Napoca și de la Geamia Hunchiar
din Constanţa;
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• Consiliul Consultativ al Cultelor din România a hotărât transmiterea
unei scrisori Excelenţei Sale, domnului Ban Ki-Moon, secretarul general
al ONU, privitoare la situaţia creștinilor din Siria.
Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură
etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate
juridică și non-profit formată din: Biserica Ortodoxă Română, Episcopia
Ortodoxă Sârbă de Timișoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română
Unită cu Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Biserica
Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România, Biserica Reformată din România,
Biserica Evanghelică C.A. din România, Biserica Evanghelică Luterană
din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Biserica Creștină după
Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din
România, Federaţia Comunităţilor Evreiești din România - Cultul mozaic,
Cultul musulman din România.
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Centrul de Presă al Patriarhiei Române și-a prăznuit hramul
Gheorghe-Cristian Popa

Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și-a sărbătorit hramul pe
24 iunie, la praznicul Sfintei Treimi. Ostenitorii celor cinci componente ale centrului s-au rugat împreună la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum, săvârșite în
Catedrala patriarhală, după care au participat la un moment festiv în Aula Magna
„Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei.

La acest ceas de sărbătoare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat
de un sobor de preoţi din care au făcut parte: părintele Nicolae Dascălu,

Moment din timpul slujbei de Te Deum săvârșite în Catedrala Patriarhală
90

Gheorghe-Cristian Popa: Centrul de Presă al Patriarhiei Române și-a prăznuit hramul

coordonatorul Centrului de Presă BASILICA și directorul general al
Publicaţiilor „Lumina“, părintele Ciprian Apetrei, directorul Agenţiei
de știri BASILICA, părintele Nicolae Dima, director al Televiziunii
TRINITAS, părintele Constantin Stoica, coordonatorul Biroului de presă
al Patriarhiei Române, și diaconi din cadrul centrului media. La slujba
de Te Deum care a urmat, ierarhul și preoţii coordonatori ai centrului
de presă, dimpreună cu angajaţii celor cinci componente, au mulţumit
lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra lor și a întregii
activităţi. În cuvântul de învăţătură rostit la final, Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul a subliniat relevanţa pastoral-misionară a activităţii
unităţilor componente ale Centrului de Presă BASILICA: Televiziunea
Trinitas, Radio Trinitas, Publicaţiile „Lumina“, Agenţia de știri Basilica și
Biroul de presă și relaţii publice: „Toate aceste structuri ale Centrului de
Presă BASILICA nu vor altceva decât să comunice credincioșilor ceea ce
se întâmplă în viaţa Bisericii noastre, activităţile ei, și să aducă în casele
credincioșilor, prin intermediul cuvântului rostit sau scris, al imaginii
și al sunetului, un semn de bucurie, de nădejde și de încurajare într-o
vreme în care este mare nevoie de bucurie și de speranţă. De aceea, apreciem în mod deosebit munca acestor tineri, pentru că majoritatea angajaţilor acestui centru de presă sunt tineri teologi sau neteologi, dar care
se străduiesc ca într-adevăr prin lucrarea lor să se preaslăvească numele
Preasfintei Treimi printre noi, creștinii ortodocși români“.
Sărbătoarea a continuat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului
Patriarhiei cu un moment festiv în cadrul căruia a fost vizionat filmul documentar „Radio TRINITAS - 15 ani de activitate misionară“. În prezenţa
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost prezentate cărţile și produsele
multimedia apărute recent: albumul „Cuvinte și imagini din viaţa Bisericii.
Agenţia de știri Basilica“ - apărut cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate
a Agenţiei de știri a Patriarhiei Române, la Editura BASILICA; „Pelerin în
București. Ghid pentru vizitatori“, apărut la Editura BASILICA; volumul
„Însemnări din pridvor. Lumini din Ziarul Lumina“, autor Daniela Șontică,
apărut la Editura TRINITAS în Colecţia MEDIA CHRISTIANA, Seria
Lumina; volumul „Evanghelia zilei“, autor preot Dumitru Păduraru, apărut la Editura TRINITAS în Colecţia MEDIA CHRISTIANA, Seria Radio
TRINITAS; DVD-ul cu filmul documentar „Radio Trinitas - 15 ani de
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Moment festiv dedicat Centrului de Presă al Patriarhiei Române

apostolat mediatic“; DVD-ul „Șantierul Catedralei Mântuirii Neamului.
Construirea infrastructurii: noiembrie 2010 - aprilie 2013“; CD-ul în format
mp3 „Mica Biblie - 40 de episoade biblice din Vechiul și Noul Testament“,
produs de Radio TRINITAS, și CD-ul audio „Cântări la Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena“, în interpretarea protopsaltului Gabriel Rădășanu, apărut la Radio TRINITAS.
Tot în cadrul momentului festiv, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a oferit Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ pentru
patru jurnaliști care lucrează în instituţii media laice: Remus Rădulescu,
redactor coordonator al Departamentului „Viaţa religioasă“ al Societăţii
Române de Radiodifuziune; Elena Dinu, directorul Departamentului
„Istorie - Religie“ al Televiziunii Române; Daniel Popescu, redactor al
Agenţiei Naţionale de Presă Agerpress; Elvira Gheorghiţă, senior reporter
al Agenţiei de știri Mediafax.
La finalul întâlnirii, Patriarhul Bisericii noastre i-a felicitat pe toţi ostenitorii Centrului de Presă BASILICA pentru eforturile pe care le depun pentru
intensificarea misiunii Bisericii prin mass-media și le-a adresat un cuvânt de
binecuvântare intitulat:
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„Misiunea mediatică a Centrului de Presă BASILICA se amplifică“
Înfiinţat la 27 octombrie 2007, Centrul de Presă BASILICA al
Patriarhiei Române desfăşoară, sub ocrotirea Preasfintei Treimi, o
necesară şi rodnică activitate mediatică, fiind angajat prin componentele sale (Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS, cotidianul „Ziarul
Lumina“, Agenţia de ştiri şi Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei
Române) în slujirea responsabilă a Cuvântului Vieţii, pe care Îl binevesteşte în spaţiul românesc prin mijloacele mediatice.
Anul acesta, 2013, Agenţia de ştiri BASILICA sărbătoreşte
cinci ani de activitate. Ea a fost înfiinţată odată cu Centrul de Presă
BASILICA al Patriarhiei Române şi a intrat în funcţiune prin site-ul
de ştiri basilica.ro la sărbătoarea Sfintei Treimi din anul 2008 (16 iunie).
Agenţia de ştiri BASILICA a devenit un caleidoscop al realităţii bisericeşti cotidiene, împlinind vocaţia sa de a informa şi forma gândirea
eclesială. Într-o epocă în care internetul devine cel mai important mijloc de comunicare în masă, Agenţia de ştiri a Patriarhiei Române reflectă
realitatea vieţii eclesiale româneşti prin ştirile, mesajele, documentele
şi comunicatele pe care le mediatizează. Fotografiile de eveniment şi
relatările postate sunt de multe ori preluate şi de alte organisme de
presă, fapt ce ajută la buna reflectare în mass-media a dinamicii vieţii
bisericeşti. Agenţia de ştiri BASILICA este un punct de convergenţă
pentru celelalte patru componente ale Centrului de Presă BASILICA,
pentru că pe site-ul Agenţiei de ştiri se concentrează informaţiile din
viaţa Bisericii, într-o formă şi cu un conţinut precis, care îmbină imaginea, sunetul şi cuvântul scris. Prin site-ul basilica.ro ştirile pot fi
vizualizate şi de un public care se află departe de ţară sau care nu are
acces concomitent la radio, televizor sau ziar.
La sărbătorirea a cinci ani de existenţă a Agenţiei de ştiri BASILICA,
îi felicităm pe toţi ostenitorii ei, dar şi pe cei care accesează site-ul
agenţiei, şi ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze efortul
lor de a transmite adevărul credinţei ca fiind lumină pentru o viaţă
sfântă, trăită sub semnul păcii şi al bucuriei, al iubirii frăţeşti şi al
conlucrării pe calea mântuirii, a comuniunii oamenilor cu Dumnezeu
şi întreolaltă.
Prin activitatea sa de transmitere a informaţiei şi către cei din
afara spaţiului strict bisericesc, Centrul de Presă BASILICA a contribuit şi contribuie, prin toate cele cinci componente mediatice ale sale, la
un act creştin de educaţie şi culturalizare în societatea românească actuală,
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vocaţia misionară a acestui centru mediatic patriarhal fiind dublată
astfel şi de una pedagogico-patriotică.
În acest sens, Radio TRINITAS, care împlineşte anul acesta, la
rândul său, 15 ani de emisie neîntreruptă, şi-a continuat extinderea ariei
de emisie şi a implementat o nouă grilă de programe. Emisiunea Lumea
de azi este realizată, de luni până vineri, în intervalul 13:00-18:00, de
studiourile Radio TRINITAS din Iaşi, Craiova şi Sibiu, precum şi de
studiourile radio locale din Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Timişoara.
TRINITAS TV şi-a diversificat şi înnoit grila de programe prin
introducerea unor noi emisiuni (Credinţă şi cultură azi, Lumini peste
timp, Pelerinaje creştine ieri şi azi, Moştenirea bizantină în România,
Libertate şi responsabilitate creştină), precum şi prin implementarea
unui pachet grafic nou.
La Ziarul Lumina remarcăm o intensificare a activităţii Ediţiei de
Transilvania şi lansarea Colecţiei «Media Christiana» prin care articolele
apărute iniţial în ziar sunt publicate ulterior în volume tematice la
Editura TRINITAS a Patriarhiei Române.
Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române a redactat
în ultimul an peste 80 comunicate de presă, ştiri, drepturi la replică şi precizări în cazul unor prezentări tendenţioase sau al atacurilor la adresa
Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericeşti
sau aflate în dezbatere publică.
Tuturor ostenitorilor şi colaboratorilor Centrului de Presă
BASILICA le împărtăşim aprecierea şi preţuirea noastră pentru că,
prin lucrarea lor de transmitere în societate a Evangheliei lui Hristos
şi a mesajului Bisericii Sale, lumina iubirii milostive va creşte în sufletele multor oameni.
Mulţumim tuturor eparhiilor şi donatorilor care ne sprijină spiritual şi financiar în această lucrare.
Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne ajute să continuăm şi să sporim lucrarea misionară a Bisericii în societate, pentru a aduce lumină
şi speranţă în viaţa oamenilor.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de jurnaliștii premiaţi
în cadrul momentului festiv dedicat Centrului de presă al Patriahiei Române
Summary: The Press Center of the Romanian Patriarchate has celebrated its
patronal festival.
The BASILICA Press Center of the Romanian Patriarchate celebrated its
patronal festival on the 24th of June, the great feast of the Holy Trinity. Those
that are at the pains of the five component institutions elevated fervent prayers
at the Divine Liturgy and the Te Deum service, both officiated in the Patriarchal
Cathedral, and participated thereafter in a festive celebration that took place in
“Teoctist the Patriarch” Aula Magna of the Palace of the Patriarchate.
The Divine Liturgy was celebrated by His Grace Varlaam Ploieșteanu,
Patriarchal Vicar-Bishop, sided by a group of concelebrating priests composed by:
Father Nicolae Dascălu, coordinator of BASILICA Press Center and general manager
of the “Lumina” Publications, Father Ciprian Apetrei, manager of BASILICA
News Agency, Father Nicolae Dima, manager of TRINITAS Television, and Father
Constantin Stoica, coordinator of the Press Bureau of the Romanian Patriarchate, as
well as deacons within the vframe of the media institution. At the Te Deum service
which followed, the hierarch and the priests coordinators of the press center, together
with the employees of the five component institutions, thanked for all the benefits that
God had lavished upon them and their activity. The festivity continued in “Teoctist the
Patriarch” Aula Magna of the Palace of the Patriarchate, where the documentary film
“Radio TRINITAS – 15 Years’ Missionary Activity” was viewed. In the presence of His
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de ostenitorii Centrului de presă „Basilica”
al Patriarhiei Române
Beatitude Father Patriarch Daniel, some books and multimedia products recently come
out were presented: the album “Words and Pictures from the Life of the Church. The
Basilica News Agency” – published on the occasion of five years’ activity of the News
Agency of the Romanian Patriarchate being celebrated, at the BASILICA Publishing
House; “Pilgrim in Bucharest. A Visitors’ Guide” at the BASILICA Publishing House;
Daniela Șontică’s “Notes in Lumina Newspaper”, at the TRINITAS Publishing
House, the MEDIA CHRISTIANA Collection, the “Lumina” Series; R.F. Dumitru
Păduraru’s “The Gospel of the Day”, at the TRINITAS Publishing House, the
MEDIA CHRISTIANA Collection, the Radio TRINITAS Series; a DVD presenting
the documentary film “The Radio TRINITAS = 15 years’ Media Apostolate”; a
DVD presenting “The Building Site of the Nation’s Salvation Cathedral. Building
its Infrastructure: November 2010 – April 2013”; a DVD in mp3 format presenting
“The Little Bible – 40 Biblical Episodes of the Old and New Testament”, produced
by the Radio TRINITAS; and an audio CD presenting “Chants for the Festival of the
Holy Emperors Constantine and Helen” performed by Protopsalte Gabriel Rădășanu,
published by the Radio TRINITAS.
At the close of this prominent reunion, the Patriarch of our Church
congratulated all that are at the pains of the BASILICA Press Center for the efforts
they take for increasing the mission of the Church through the agency of massmedia, and gave them a speech of blessing: “The Mass-Media Mission of the
BASILICA Press Center is Continually Increasing”.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat licențiaților Facultății de Teologie Ortodoxă
Justinian Patriarhul din București, promoția 2013
(25 iunie)

Purtători de lumină, speranță și bucurie
Tinerii licențiați, care aparțin promoției 2013 a Facultății de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul din București și care astăzi depun jurământul
de credință înaintea lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, au fost pregătiți
de dascălii lor de teologie în cei trei sau patru ani de studii universitare pentru
a începe misiunea pe care Biserica le-o va încredința în slujirea, îndrumarea
și ajutorarea credincioșilor ei. Eforturile lor de a recepta cunoștințele adânci
de teologie, de a se forma duhovnicește prin participarea la Sfânta Liturghie
și de a se pregăti din punct de vedere misionar și pastoral au fost încununate
prin susținerea examenului de licență, care le conferă competențe de teologie
pastorală, teologie didactică, teologie asistență socială și artă sacră, dar și prin
rugăciunea de mulțumire (Te Deum) adusă împreună cu profesorii lor lui
Dumnezeu pentru tot ajutorul primit de la El.
Integrarea cunoștințelor teologice în formarea duhovnicească reprezintă o dovadă a capacității lor de a sesiza cât mai exact nevoile reale ale
credincioșilor, exigențele predării religiei sau ale lucrării de asistență socialfilantropică a Bisericii, precum și exigențele restaurării și conservării patrimoniului sacru românesc. Așteptările Bisericii de la acești tineri teologi sunt
mari și multiple, deoarece lucrarea ei a devenit mai extinsă și mai exigentă
într-o societate marcată de secularism, individualism și indiferentism religios. Se așteaptă ca acești absolvenți să fie purtători de speranță acolo unde
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dezorientarea și deznădejdea domină sufletul, purtători de bucurie acolo unde
necazurile și neajunsurile copleșesc existenţa zilnică. Dar pentru a împlini acest
deziderat nobil și generos, tinerii teologi trebuie să ceară permanent ajutorul
lui Dumnezeu și sfatul celor care au mai multă experienţă în a traduce idealuri nobile în fapte concrete, care iau forma iubirii milostive și vindecătoare a
lui Hristos, împărtășită oamenilor prin harul Duhului Sfânt.
Dorim ca promoția 2013 a Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian
Patriarhul să urmeze pilda Sfinților Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii. Timpul prezent cere
un apostolat pastoral, educaţional, cultural și social-filantropic mai dinamic.
Pretutindeni unde se desfășoară slujirea eclesială: în biserică, în școală, în
așezăminte filantropice, culturale sau mass-media – este nevoie de zel misionar și
de hărnicie, de inteligenţă și de perseverenţă, pentru a ajunge la bucuria conlucrării cu Dumnezeu și cu sfinţii Lui, spre binele Bisericii și mântuirea oamenilor. De aceea, vă îndemnăm, cu bucurie și speranţă, să răspundeţi iubirii lui
Hristos, Care v-a chemat să studiaţi teologia, pentru a fi slujitori și misionari
ai Bisericii Sale în lumea de azi.
Părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai de seamă dascăl al
Facultății de Teologie din București, să vă fie tuturor o dreaptă călăuză și un
model luminos în lucrarea sfântă pe care o împliniţi, deoarece prin întreaga
sa operă el a reușit să-L mărturisească pe Hristos Cel răstignit și înviat, Care
a descoperit oamenilor iubirea și lumina eternă a Preasfintei Treimi ca fiind
viitorul ultim al omenirii.
Felicităm conducerea Universității din București, conducerea Facultății
de Teologie Justinian Patriarhul, toate cadrele didactice, pe toți licențiații
și licențiatele promoției 2013 și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să
dăruiască tuturor har, pace, bucurie și mult ajutor în lucrarea misionară pe
care o împlinește fiecare în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, spre slava lui
Dumnezeu și mântuirea oamenilor.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL
adresat familiilor îndoliate ale românilor decedaţi în urma
accidentului rutier din Muntenegru

Îndurerate familii,
Cu multă tristeţe am aflat vestea trecerii neaşteptate din această
viaţă a celor optsprezece turişti români în urma unui accident rutier
pe o şosea dintr-o regiune montană, la 30 de kilometri de oraşul
Podgorica, capitala Republicii Muntenegru.
În aceste momente grele de suferinţă şi durere pentru familii, colegi şi pentru toţi cei care i-au cunoscut, vă adresăm tuturor
un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească şi vă încredinţăm de
întreaga noastră compasiune.
Suntem alături de Dumneavoastră şi ne rugăm Mântuitorului
Iisus Hristos, Biruitorul morţii, să odihnească cu drepţii sufletele celor
ce au trecut la Domnul, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.
Veşnica lor pomenire din neam în neam!
Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări pentru familiile
îndurerate,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

99

2/2013
pp. 100-119

Momente festive dedicate aniversării a 62 de ani de viață ai
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Ștefan Sfarghie, Ioan Bușagă
Preot Sorin-Vasile Tancău

Luni, 22 iulie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit împlinirea a
62 de ani de viaţă. Sărbătoarea a fost marcată de mulţumirea adusă lui Dumnezeu.
Întâistătătorul Bisericii noastre a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul istoric „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședinţa patriarhală. Începând cu ora 11, în Catedrala
patriarhală, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureștilor a săvârșit un Te Deum, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
a unor ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanţilor autorităţilor statului român, a numeroase personalităţi de cultură, academicieni și
numeroșilor credincioși. Momentul festiv dedicat Patriarhului României s-a încheiat
în Sala „Europa Christiana“ din Palatul Patriarhiei.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a
împlinit pe 22 iulie, 62 de ani. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a săvârșit
slujba Sfintei Liturghii în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din
Reședinţa patriarhală, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi. Patriarhul
României s-a rugat și a mulţumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile,
în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul „Sfântul Gheorghe“ din
Reședinţa patriarhală. În timpul Sfintei Liturghii s-au rostit ectenii și rugăciuni de mulțumire la împlinirea celor 62 de ani de viață ai Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel.
„Mulțumim lui Dumnezeu pentru această Sfântă și Dumnezeiască
Liturghie și, desigur, mulțumim celor care au fost astăzi aici prezenți, preoți și
diaconi împreună slujitori. Aducem slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care s-au revărsat asupra Bisericii noastre, asupra poporului român
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârșind Sfânta Liturghie
în Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința patriarhală

și mulțumim pentru ajutorul dat nouă și colaboratorilor în slujirea Bisericii
Sale”, a spus Părintele Patriarh la finalul Sfintei Liturghii.
Cu această ocazie, Preafericirea Sa a hirotesit întru arhidiacon pe părintele diacon Mihail Bucă, dirijorul corului psaltic TRONOS al Catedralei
Patriarhale.
„Felicităm pe părintele, acum arhidiacon, Mihai Bucă care este unul dintre diaconii cei mai de seamă ai Patriarhiei Române prin marea lui osteneală
misionară de a organiza și a conduce Corul TRONOS al Patriarhiei Române,
acest cor psaltic foarte cunoscut acum grație muncii sale deosebite. L-am
hirotesit arhidiacon ca să vadă că este prețuit, nu atât pentru multa slujire ca
diacon, ci pentru diaconia muzicală, misionară”, a precizat Preafericirea Sa.
Cu prilejul acestui moment aniversar, în Catedrala Patriarhală,
Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie, după care a urmat slujba de Te
Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate
asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român și Preafericirii Sale,
precum și pentru ajutorul dăruit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe
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Moment din timpul slujbei de Te Deum săvârșite în Catedrala Patriarhală

Române în promovarea credinţei și misiunii creștin-ortodoxe. La slujba
de Te Deum au fost prezenţi și Înaltpreasfinţitul Ciprian, Arhiepiscopul
Buzăului și Vrancei, și Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar
patriarhal.
Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul a citit un mesaj de felicitare în
care a subliniat numeroasele realizări ale Părintelui Patriarh în cei 62 de ani
de viaţă.
După slujba de Te Deum, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor
a dat citire unui cuvânt în care a prezentat câteva din realizările Patriarhului
României:
„Preafericirea Voastră,
Suntem adunaţi aici întru bucurie să-l mulţumim lui Dumnezeu
pentru darul pe care l-a făcut Bisericii noastre, în persoana Preafericirii
Voastre, aducându-Vă pe lume spre a primi misiunea de a fi întâistătător
al Bisericii Ortodoxe Române.
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Conotaţia deosebită a acestui moment aniversar este dată și de transformarea bucuriei obișnuite în bucurie duhovnicească, slujind încă de la primele ore ale dimineţii Sfânta Liturghie, slujba de mulţumire prin excelenţă
adusă lui Dumnezeu, iar acum participând cu toţii la slujba de Te Deum, am
adus împreună mulţumire lui Dumnezeu pentru cele realizate de Prefericirea
Voastră în cei 62 de ani de viaţă. Mulţumirea noastră se împletește cu cererea,
căci la acest moment îl rugăm pe Dumnezeu să-l ajute pe Părintele nostru
în continuare în marea lucrare a Bisericii la care a fost chemat, lucrare ce-i
este pusă înainte. Îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru darurile pe care le
vedem în lucrarea Preafericirii Voastre, acelea de a-L face tot mai cunoscut pe
Hristos neamului nostru romanesc, pentru ca El să-i fie și sare și lumină, și
cale și adevăr, și viaţă și aluat care dospește toată frământătura.
Prin definiţie, sărbătoare înseamnă, în primul rând, bucurie și comuniune cu o persoană deosebită, care poate fi, pentru noi creștinii, ori un sfânt,
ori un ostenitor din Biserica luptătoare. Și cum viaţa omului, la moment
aniversar, nu se măsoară atât în ani, cât se măsoară în fapte, putem spune,
fără să greșim, că realizările Preafericirii Voastre depășesc cu mult numărul
anilor de activitate, toate făcându-le având ca pildă Cuvântul lui Dumnezeu:
Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul
răscumpărare pentru mulţi. Ziua aceasta este un moment care ne unește, un
moment de comuniune frăţească ce sporește râvna de a continua să mergem
pe drumul spre ţelul nostru final, comuniunea cu Dumnezeu și creșterea
bunăstării Bisericii, atât în plan duhovnicesc, cât și în plan material, pentru
ca toţi să ne bucurăm întru slava veșnică a Preasfintei Treimi.
Crescut în duhul celei mai autentice credinţe creștine și desăvârșindu-Vă
sub îndrumarea celor doi mari reprezentanţi ai teologiei și spiritualităţii ortodoxiei românești, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae și Părintele
Arhimandrit Cleopa Ilie, Preafericirea Voastră sunteţi un exemplu de muncă
susţinută, de dăruire, de coordonare și îndrumare, dovedind o vitalitate și
râvnă care ar putea lesne uimi pe cei cu mult mai tineri.
Ne aducem aminte că Preafericirea Voastră sunteţi de 26 de ani monah,
de 23 de ani mitropolit și de șase ani Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române.
În tot acest timp aţi deţinut și deţineţi mai multe demnităţi și onoruri, între
care aceea de membru titular al Academiei Internaţionale de Știinţe Religioase
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de la Bruxelles, și aţi obţinut mai multe titluri și distincţii atât în ţară, cât
și peste hotare. De asemenea, sunteţi Doctor Honoris Causa al mai multor
universităţi. Preafericirea Voastră aţi fondat mai multe publicaţii și aţi participat la peste 150 de simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii și întruniri
naţionale și internaţionale, fiind, de asemenea, autorul mai multor prestigioase volume de scrieri. Aţi publicat peste 1.500 de articole, studii, cuvântări
și prefeţe atât în română, cât și în limbile franceză, engleză și germană.
Preafericirea Voastră V-aţi remarcat, în activitatea de până acum, ca fondator de instituţii, publicaţii, organizator de simpozioane, colocvii, congrese
și expoziţii, precum și iniţiator, sprijinitor și coordonator a numeroase programe sociale, culturale și educative. Aţi înfiinţat și susţinut mai multe instituţii de învăţământ teologic, mai multe asociaţii social-filantropice și centre
cultural-pastorale.
Arătând, de asemenea, o grijă deosebită pentru monahism, Preafericirea
Voastră, aţi realizat, pe de o parte, ca numărul mănăstirilor și schiturilor să
crească considerabil, iar pe de altă parte, calitatea duhovnicească și organizatorică a acestora să fie îmbunătăţită. În timpul arhipăstoririi Preafericirii
Voastre, au fost canonizaţi mai mulţi sfinţi români, au fost înfiinţate sau
reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din ţară au fost ridicate la
rangul de arhiepiscopie. Tot Preafericirea Voastră aţi pus și bazele primului
Centru de Presă al Bisericii Ortodoxe Române, BASILICA, în cadrul căruia
funcţionează Radio TRINITAS, TV TRINITAS, Ziarul Lumina, Agenţia de
știri BASILICA și Biroul de presă al Patriarhiei Române. Cu purtarea de grijă
a Preafericirii Voastre, s-au făcut toate demersurile pentru demararea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, lucrări care au atins în
prezent cota zero.
După cum aţi afirmat odată chiar Preafericirea Voastră, darul nașterii
de copii în lume este un dar nu numai pentru lumea aceasta, ci este un dar și
pentru împărăţia Cerurilor, căci copiii care sunt crescuţi în credinţă și se mântuiesc devin cetăţeni ai Raiului, cetăţeni ai Împărăţiei Cerurilor. Cuiva care i se
dă naștere în lumea aceasta pământească i se dăruiește și vocaţia de a participa
la viaţa și iubirea veșnică a Sfintei Treimi, în împărăţia cerurilor se constata
ca aceste cuvinte se împlinesc cu prisosinţă în viaţa și activitatea Preafericirii
Voastre întrucât Vă străduiţi ca părinte spiritual al întregului popor să creșteţi
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și să îndrumaţi pe calea desăvârșirii pe toţi fiii lui. Demnitatea de Patriarh, la
care aţi fost chemat, înseamnă o legătură aparte cu Dumnezeu, care reclamă
responsabilitatea muncii și a rugăciunii, cu timp și fără timp, pentru binele,
propășirea și mântuirea poporului român binecredincios, pentru demnitatea
lui creștină.
Deși sunteţi o prezenţă vie în viaţa culturală, socială, didactică și pastorala, în tot ceea ce aţi făcut până acum, Preafericirea Voastră aţi reușit să Vă
dăruiţi în întregime monahismului și slujirii Bisericii lui Hristos. Întreaga
viaţă a Preafericirii Voastre aţi închinat-o slujirii Mântuitorului Iisus Hristos,
a Bisericii sale, a neamului românesc și a semenilor. Cuvântul măsurat al
Preafericirii Voastre, întotdeauna încărcat de un conţinut duhovnicesc uimitor, vine cu greutate și prestigiu, să lumineze nu numai bunul mers al poporului nostru, ci mereu deschide și noi perspective spre o înţelegere tot mai
profundă a Cuvântului lui Dumnezeu spre dobândirea vieţii veșnice.
La acest moment aniversar, Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,
precum și de sprijinul nostru în continuarea tuturor acestor lucrări iniţiate de
Preafericirea Voastră. Desigur, îndeobște contemporaneitatea nu preţuiește la
dreapta lor valoare faptele omenești. Este și firesc să se întâmple astfel, fiindcă
pentru dreapta judecată și preţuire a acestora este necesară o anumită perspectivă istorică. Totuși, sunt și fapte, a căror mărime și trăinicie se vădesc grabnic și
fără echivoc, fiindcă sunt săvârșite pe temeiul unei lucide cunoașteri a realităţii
date, a necesităţii imediate, și pe profetica viziune a scopului celui mai înalt.
Asemenea fapte sunt ale Preafericirii Voastre. De aceea ele vor intra, cu toată
strălucirea lor, în istoria neamului, dacă nu au și intrat deja.
Pentru dragostea părintească cu care știţi să ne înconjuraţi de fiecare
dată, pentru dăruirea cu care ne responsabilizaţi pe fiecare dintre noi, Vă
urăm Preafericirea Voastre multă sănătate, putere în lucrarea de a consolida
structura sufletească a neamului nostru și de a întări unitatea Bisericii noastre, întru mulţi, binecuvântaţi și rodnici ani! La mulţi și buni ani, Preafericite
Părinte Patriarh!”
La finalul slujbei de mulţumire, arhim. Timotei Aioanei, Mare
Eclesiarh al Catedralei patriarhale, i-a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale, o candelă „care ne
aduce aminte de lumina credinței și a faptelor bune pe care Preafericirea
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Voastră le răspândiți pretutindeni și pe care în această lucrare arhierească
de 23 de ani ați făcut-o cu timp și fără timp, permanent, slujindu-l pe
Dumnezeu și, de asemenea, slujind oamenilor”, după cum a mărturisit
părintele arhimandrit.
La final, în cuvântul Său, Patriarhul României a mulţumit lui Dumnezeu
pentru darul vieţii și pentru binefacerile revărsate, dar și oamenilor prin care
Dumnezeu lucrează.
„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții la fiecare aniversare a noastră și totodată ne aducem aminte cu recunoștință de părinții
care ne-au născut și ne-au crescut, părinții după trup și de toți părinții
duhovnicești, dascăli, profesori, duhovnici care au contribuit la formarea noastră și care ne-au ajutat să promovăm și să slujim Biserica și
societatea în diferite etape ale vieții noastre. Mulțumim în mod deosebit Preasfințitului Părinte Episcop-vicar Varsanufie Prahoveanul pentru
cuvintele frumoase adresate nouă, pentru enumerarea multor realizări,
dar pe care noi le considerăm că sunt lucrarea lui Dumnezeu prin mâinile

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt de mulțumire în Catedrala Patriarhală
la împlinirea vârstei de 62 de ani
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oamenilor și această lucrare a fiecăruia dintre noi este totdeauna o lucrare
împreună cu alții, împreună cu cei mai apropiați dintre colaboratori,
dar și împreună cu instituții care ajută Biserica. Suntem la ceas aniversar
în stare de mulțumire adusă lui Dumnezeu, dar și oamenilor prin care
Dumnezeu lucrează”, a spus Preafericirea Sa.
De asemenea, Părintele Patriarh a evidenţiat faptul că darul vieții este o
lumină a lui Dumnezeu aprinsă, așa cum se aprinde o candelă, care însă trebuie
întreținută, cultivată și făcută roditoare pentru cei din jur.
„Este deosebit de important faptul că lumina se transmite din generație
în generație. Lumina vieții se transmite copiilor care se nasc, dar și oamenilor din jur. Este evident faptul că atâta lumină luăm cu noi în suflet, cât am
răspândit în jurul nostru. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos a spus adunaţi
comori în Ceruri unde molia și rugina nu le strică și furii nu le fură. Aceste
comori sunt lumina din rugăciune și din faptele bune și această lumină pe
care o adunăm în suflet și pe care o luăm cu noi în Împărăţia Cerurilor este
totdeauna o lumină care se primește mai întâi în comunitate, în familia de
acasă în care ne-am născut, în familia mai mare care este Biserica și într-o
familie naţională, socială, în care suntem cetăţeni. Deci, fiecare om în lumea
aceasta este într-un mod originar ceea ce a primit de la alţii, este un ţesut de
relaţii de lumină, lumina primită de la părinţi, lumina primită de la învăţători, educatori, profesori, de la prieteni, de la colegi, colaboratori. Numai
modul în care sunt combinate influenţele primite de noi în suflet și în minte
diferă de la persoană la persoană, astfel încât fiecare persoană poartă în ea în
mod duhovnicește toate persoanele care au contribuit la formarea, îmbogăţirea și luminarea noastră proprie. Simţim adesea de unde avem un îndemn
bun, de la cine am primit o învăţătură care ne ajută să vieţuim creștinește.
Lumina aceasta nu se transmite numai prin cărţi, ci se transmite mai ales prin
modul de a vieţui al altora, de aceea în Ortodoxie Vieţile Sfinţilor au influenţat mai mult decât citirea Sfintei Scripturi persoanele slujitoare ale Bisericii.
Din modul în care vedeam că se roagă părinţii noștri, preoţii noștri am învăţat cât de bogată, frumoasă și folositoare este rugăciunea. Din modul de hărnicie și dărnicie al părinţilor sau al unor oameni din jurul nostru am învăţat lumina iubirii milostive a iubirii darnice care ajută pe cel fără de ajutor.
Pentru toate aceste daruri mulţumim lui Dumnezeu și semenilor prin care El
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lucrează în fiecare sărbătoare de aniversare. Mulţumim tuturor celor prezenţi
și considerăm că rugăciunea, oriunde ne-am afla, este cea mai importantă
participare, chiar dacă nu este o participare fizică prin rugăciune ne simţim
foarte aproape, așa că noi dorim să exprimăm mulţumiri tuturor celor care
începând cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie – care a fost numele de botez al
nostru – și până astăzi ne-au felicitat în diferite forme și îndeosebi celor care
sunt prezenţi astăzi aici. Trebuie să spunem că în mod deosebit darul acesta
al vieţii se vede ca mare bucurie acolo unde se cultivă credinţa în Dumnezeu
care este Dăruitorul Vieţii. El este Izvorul Vieţii Pământești și Izvorul Vieţii
Cerești. Acolo unde copii sunt înţeleși ca dar al lui Dumnezeu bucuria este și
mai mare, de aceea noi ne luptăm ca să fie promovată familia creștină, să fie
ajutaţi părinţii care au copii mulţi, deoarece toate darurile acestea ale nașterii
de prunci sunt daruri pentru Biserică și pentru întreaga societate. Constatăm
că se diminuează populaţia României pentru că sunt mai puţine nașteri. De
aceea, la aniversarea noastră a fiecăruia dintre noi trebuie să ne gândim cât
de mare este darul vieţii și să îndemnăm și pe alţii să se bucure de darul
vieţii pruncilor, tinerilor, vârstnicilor, pentru că în Biserică toate persoanele,
indiferent de vârstă și de rang, sunt lumini ale Lui Dumnezeu”, a încheiat
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
Mesaje de felicitare din partea instituţiilor statului
Momentele festive prilejuite de aniversarea zilei de naștere a Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel au continuat în Sala „Europa Christiana“ a Palatului
Patriarhiei cu transmiterea mesajelor din partea unor instituţii ale statului.
Alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, au participat: Înaltpreasfințitul
Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfințitul Ignatie Mureșeanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, membrii permanențelor
Consiliului Național Bisericesc și a Permanenței Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, stareți, starețe și părinți protoierei din Arhiepiscopia
Bucureștilor,decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, părinți
profesori din cadrul aceleiași instituții de învățământ universitar.
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La acest moment au fost prezenți și următorii membri ai Guvernului
României:
- Dl. Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Dl. Mircea Dușa, Ministrul Apărării Naționale
- Dl. Varujan Vosganian, Ministrul Economiei
- Dl. Cristian David, Ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni
- Dl. Nicolae Bănicioiu, Ministrul Tineretului și Sportului
- Dl. Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ
Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică
- Dl. Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte
De asemenea, a fost prezent și Dl. Dan Mihalache, secretar general
adjunct al Senatului.
Au fost transmise mesaje de felicitare din partea reprezentanţilor statului
și din partea tuturor colaboratorilor Patriarhului României din care redăm
următoarele mesaje:

Moment festiv dedicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 62 de ani,
Sala „Europa Cristiana”, Palatul Patriarhiei
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Mesaj din partea Președintelui României, citit de către Preasfinţitul
Părinte Episcop-vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul
Preafericirea Voastră,
Cu ocazia aniversarii zilei de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa
gândurile mele cele mai calde, însoţite de sincere urări de sănătate, viaţă
îndelungată și împlinirea tuturor proiectelor pe care le-aţi iniţiat în Biserica
Ortodoxă Română.
Vă rog să primiţi, Preafericirea Voastră, expresia înaltei mele consideraţii.
La mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!

Traian Băsescu,
Președintele României

Mesaj din partea Președintelui Senatului României, citit de către
Dl. Dan Mihalache, secretar general adjunct al Senatului
Preafericirea Voastră,
Sunt deosebit de onorat să Vă adresez cele mai calde urări în acest
moment aniversar, asigurându-vă de respectul și de deplinul meu sprijin în
opera pe care o înfăptuiţi în slujba Ortodoxiei Române.
Vă doresc sănătate, pace și putere de a duce la împlinire toate proiectele
pe care le-aţi iniţiat în acești ani.
Cu această ocazie îmi exprim recunoștinţa pentru rolul pe care Biserica
îl are în viaţa poporului român întru slujirea nevoilor comunităţilor și a aspiraţiilor de mai bine ale tuturor credincioșilor.
Oricât de grele ar fi vremurile, lăcașul Domnului a fost și rămâne stâlpul
de nădejde al poporului român.
Vă doresc, Preafericirea Voastră, viaţă îndelungată și întru mulţi și
fericiţi ani!

Crin Antonescu,
Președintele Senatului României
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Mesaj din partea Primului Ministru al României, citit de Victor
Opaschi, ministru - secretar de Stat pentru Culte
Preafericirea Voastră,
Ziua de naștere a Preafericirii Voastre îmi oferă prilejul de a vă ura ani
mulţi și rodnici în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român.
Momentul aniversar al Preafericirii Voastre este și un moment al
reflecţiilor asupra personalităţii unui om, care, în vremuri dificile, a redimensionat și a revitalizat întreaga activitate a Bisericii Ortodoxe Române
sub toate aspectele.
Deși simbolic cel mai adesea, ajutorul meu personal și al Guvernului pe
care îl conduc sperăm că V-a fost și vă va fi în continuare un sprijin concret și
eficient în rezolvarea unora dintre problemele prioritare ale Bisericii.
Determinarea și fermitatea Preafericirii Voastre, dinamismul și responsabilitatea pe care le-aţi dovedit în toţi acești ani au constituit și constituie
pentru toţi cei care vă cunosc un model.
Încredinţaţi că Dumnezeu vă va lumina întotdeauna spre tot lucrul cel
bun, vă asigur de tot sprijinul și preţuirea mea.

Victor-Viorel Ponta,
Prim-ministru

Mesaj din partea Președintelui Camerei Deputaţilor
Preafericirea Voastră,
În zi de sărbătoare a Aniversării Preafericirii Voastre, Vă urez ca
Dumnezeu să Vă binecuvânteze cu sănătate, cu împliniri ale apropierii poporului credincios de Taina Divină, să primiţi nemărginite bucurii și puterea de
a cârmui Biserica noastră strămoșească și de a realiza Măreţele Proiecte.
Vă rog să primiţi, Preafericirea Voastră, urări de multă sănătate, de bucurii spirituale și împliniri trainice în activitatea misionar-pastorală.
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La mulţi ani binecuvântaţi!

Valeriu Ștefan Zgonea
Președintele Camerei Deputaţilor,

Mesaj din partea vicepremierului României, Gabriel Oprea, care a
fost citit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului
și Vrancei
Preafericirea Voastră,
Ziua dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a mă alătura
celor care vă urează sănătate și multe împliniri, alături de expresia celei mai
înalte consideraţii!
La mulţi ani!

Gabriel Oprea,
Viceprim-ministru

Mesaj din partea Președintelui Curții de Conturi a României
Prea Fericirea Voastră,
Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, am bucuria să Vă
adresez cele mai calde urări de sănătate, viaţă îndelungată, putere de muncă,
multe realizări și noi împliniri în cea mai înaltă demnitate bisericească a țării
noastre, însoţite de un sincer și călduros:
La mulţi ani!

Nicolae Văcăroiu
Președintele Curţii de Conturi a României
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Mesaj din partea ministrului Agriculturii
Preafericite Părinte Patriarh
Îmi face o deosebită plăcere să Vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire cu ocazia zilei de naștere a Preafericirii
Voastre, împreună cu cele mai frumoase gânduri de viaţă lungă și prosperitate pentru a putea sluji în continuare cu credinţă și evlavie poporul
român.
Îmi exprim încrederea că bunele relaţii dintre Biserica Ortodoxă Română
și Ministerul Agriculturii vor continua să se dezvolte și să se consolideze în
viitorul apropiat în interesul tuturor cetăţenilor din România, și în special a
celor din mediul rural.
Alături de tradiţionalul „La mulţi ani!”, Vă rog să primiţi, Preafericite
Părinte Patriarh, asigurarea înaltei mele consideraţii.

Daniel Constantin
Ministrul Agriculturii

Mesaj din partea ministrului Educației Naționale
Prea fericirea Voastră,
La aniversarea zilei de naștere a Preafericirii Voastre, Vă rog să primiţi calde felicitări, însoţite de urări din inima de ani mulţi de viaţă, în
deplină sănătate, cu zile mereu senine, putere de muncă și noi împliniri
în lucrarea de păstorire a credincioșilor ortodocși români.
Considerându-vă un reper al slujirii și demnităţii, Vă asigurăm de
întreaga preţuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii
Voastre și Vă doresc la acest moment de sărbătoare: Întru Mulţi și Fericiţi
Ani!

Remus Pricopie
Ministrul Educaţiei Naţionale
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Mesaj din partea ministrului delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Știinţifică și Dezvoltare Tehnologică
Preafericirea Voastră,
Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preafericirii Voastre, Vă adresez
cele mai alese urări de sănătate, pace, zile îndelungate și pline de lumină sfântă.
La acest moment aniversar, apreciem contribuţia Preafericirii Voastre
prin implicarea activă și dinamică în importante proiecte de natură educaţională și socială, atenţia deosebită acordată tinerilor români de pretutindeni, precum și preocuparea constantă pentru problemele pastorale și administrative ale Bisericii, confirmându-i rolul de reper spiritual în societatea
românească.
Vă rog să primiţi, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele consideraţii.

Mihnea Costoiu
Ministru Delegat

Mesaj de felicitare a transmis și Ministerul Economiei.
„Eu am venit să vă aduc semnul nostru de recunoștinţă, de omagiu și de credinţă din partea celor cu care lucrez, din partea tuturor
celor care împreună cu mine au ajutat Biserica Ortodoxă într-un fel
care, cum spune Ecclesiastul, au așezat pâinea pe ape fără să aștepte răsplată pentru că toţi avem această înaltă datorie. Sunt foarte bucuros
Preafericirea Voastră să fiu astăzi aici și Vă doresc din toată inima să
călăuziţi mai departe pașii poporului român în credinţă”, a declarat
Varujan Vosganian, ministrul Economiei.
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Mesaj din partea ministrului delegat pentru românii de pretutindeni
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Ocazia aniversării Preafericirii Voastre îmi oferă deosebita bucurie de
a vă adresa cele mai calde urări de sănătate și putere de muncă. Prezenţa
și contribuţia Domniei Voastre la desăvârșirea vieţii sociale, educaţionale și
culturale în rândul comunităţilor românești creștin ortodoxe, din ţară și din
străinătate, sprijină dezvoltarea societăţii noastre în ansamblu și consolidează
solidaritatea și etica socială.
De aceea, doresc să exprim întreaga mea apreciere faţă de atenţia pe care
o acordaţi comunităţilor românești din afara graniţelor și să vă urez viaţă
îndelungată, sănătate și tărie pentru înfăptuirea tuturor proiectelor pe care
le-aţi iniţiat.
Totodată, vă asigur de întreaga preţuire și de tot sprijinul meu în demersurile
Preafericirii Voastre si vă doresc din tot sufletul: Întru mulţi ani Fericiţi,
Prosperi și Bogaţi în împliniri Duhovnicești!

Cristian David
Ministru delegat pentru românii de pretutindeni

Mesaje de felicitare au fost adresate și din partea altor instituţii și
personalităţi.
„V-aș dori să ne conduceţi în continuare pe calea cea bună ca și până
acum și să înfăptuiţi toate proiectele măreţe pe care Vi le-aţi propus și
evident vă asigur și de parteneriatul meu, dar cred că și al întregului
Guvern. Sper să se finalizeze și Catedrala Mântuirii Neamului și atunci
putem spune cu toţii că am atins unul din obiectivele principale ale neamului românesc”, a mărturisit Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului
și Sportului.
„Vă mulţumim pentru aprecierea pe care o purtaţi și Armatei Române
și sprijinul pe care îl daţi preoţilor militari și eu personal și militarii români
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doresc să vă transmită multă sănătate și La mulţi ani”, a spus Mircea Dușa,
Ministrul Apărării Naţionale.
Alături de oficialităţi, l-au felicitat pe Patriarhul României și foarte mulţi
bucureșteni.
La final, Preafericirea Sa a adresat un cuvânt de mulţumire celor prezenţi și a prezentat, printre altele, și stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuirii
Neamului.
„Dorim să mulţumim din toată inima tuturor celor care au transmis
mesaje fie în scris, fie verbal, în primul rând Președintelui României,
Primului Ministru al României și tuturor miniștrilor care au transmis
aici cu viu grai mesaj de felicitare. Noi considerăm că această cinstire se
referă la Biserica pe care o reprezentăm și o slujim. Este necesar ca din
când în când să exprimăm împreună recunoștinţă faţă de Dumnezeu și
faţă de oamenii prin care lucrează. Amintim faptul că în următoarele
zile începe a doua etapă în construirea Catedralei Mântuirii Neamului
sau Catedrala Naţională. S-a ajuns la cota 0, la 4 metri deasupra
Pământului, fiindcă în Biserică se urcă nu se coboară, ea fiind simbolul elevaţiei spirituale interioare. Acum după ce s-a făcut licitaţie,
pentru transparenţă și corectitudine acum o altă echipă, echipa Strabag
va începe lucrările la suprastructură. 20 de metri din construcţie a fost
infrastructura și urmează încă vreo 50 – 60 de metri și apoi se termină
lucrarea celor care cu ajutorul lui Dumnezeu și contribuţia celor cu
inimă largă și convinsă pot ajuta terminarea acestei catedrale la roșu sau
la gri pentru că este și tencuită și este prevăzută pentru 2016. Singura
provincie din ţară care nu avea o catedrală pe măsură era Muntenia și
ca atare Catedrala Mântuirii Neamului este catedrala întregii ţări, dar
în primul rând este catedrala Capitalei și a Ţării Românești. Deci, este
un prilej de recunoștinţă, dar și un prilej de întărire în recunoștinţă, dar
și de întărire în comuniune și conlucrare. Acum, când într-o societate
există comuniune și conlucrare nu învrăjbire și dezbinare simţim mai
bine binecuvântarea lui Dumnezeu și este mare nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu”.
De asemenea, Patriarhul României a mai spus: „Dumnezeu rânduiește, dar dacă vede că este conlucrare, cooperare, comuniune în
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de membrii Sfântului Sinod, de reprezentați
ai Administrației patriarhale și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, de preoți, diaconi și credincioși

rugăciune și fapte bune Dumnezeu ne binecuvintează, ne ajută mai
mult și avem nevoie toţi de încurajare și de conlucrare. De aceea, anul
acesta în această clădire s-au întâlnit consilieri de la toate eparhiile și
toate compartimentele de activitate, după modelul Sfântului Sinod,
pentru că în general se întrunește Sinodul de mai multe ori pe an, dar
nu și consilierii episcopilor din toată ţara. Anul acesta cu programul
european FORTE aceste întruniri au arătat cât de important este să
cunoaștem ce s-a lucrat și în alte părţi și să ne sfătuim, să ne consultăm
și să cooperăm. Această coresponsabilitate și cooperare este necesară și
în Biserică și în societate și în relaţiile noastre cu românii de pretutindeni. Avem o diasporă românească mare, poate cea mai mare din istorie
și aceasta este pentru noi Biserica o șansă și o obligaţie, o datorie, de
a nu lăsa credincioșii ortodocși români să-și piardă identitatea confesională sau religioasă, dar și identitatea etnică. Deci, sunt priorităţi și
în același timp avem și multe bucurii. Sunt unele comunităţi în Italia
în care numărul botezurilor și al cununiilor depășește de 5 până la 10
ori numărul botezurilor și cununiilor în diferite parohii din ţară. Anul
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următor avem anul Omagial al Sfinţilor Martiri Brâncoveni care este
un prilej de a afirma demnitatea noastră în mod jertfelnic și în același
timp de a învăţa de la un domnitor evlavios, înţelept, inteligent și harnic cum să ne păstrăm identitatea în context european chiar și în context dificil. Avem foarte multe compartimente sau foarte multe teme de
reflexii comune, dar și de cooperare pentru binele societăţii. Biserica are
multe iniţiative încât adesea când ne întreabă cineva ce facem răspundem trăim sub presiunea libertăţii, adică fiind libertate am iniţiat multe
programe, dar presiunea este faptul că nu avem totdeauna mijloacele
de a le continua, de a perfecţiona programele începute. Trebuie unită
libertatea iniţiativei cu o cooperare permanentă, cu o consultare permanentă, deoarece și sfatul bun la timpul potrivit este ca ploaia bună
la vreme bună pentru agricultură. Vă mulţumim tuturor celor prezenţi,
tuturor celor care aţi venit la această sărbătoare a noastră a Bisericii. Vă
dorim ani mulţi cu sănătate și cu bucurie”.
În numele colaboratorilor Preafericirii Sale din Administraţia
Patriarhală, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal,
a dăruit un coș cu trandafiri albi, „care exprimă prin gingășia lor dragostea noastră nepreţuită, stima pe care v-o purtăm și dorirea și rugăciunea
noastră ca Dumnezeu să vă ţină îndelungat în zile spre slava Sfintei Sale
Biserici. La mulţi ani!“.

Summary: Festive Moments dedicated to the Anniversary of Sixty-Two Years
of Life of His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox
Church
On Monday, the 22nd of July, His Beatitude Father Patriarch Daniel celebrated
the anniversary of sixty-two years of life. Deep gratitude to the Lord was shown
and intensely marked the high day. The Head of our Church celebrated the Divine
Liturgy in “Saint George the Great Holy Martyr” historic chapel in the Patriarchal
Residence. As early as 11:00 AM, His Grace Varsanufie Prahoveanu, Vicar-Bishop of
the Archbishopric of Bucharest, officiated a Te Deum service, in the presence of His
Beatitude Father Patriarch Daniel, of some hierarchs, members of the Holy Synod of
the Romanian Orthodox Church, of official representatives of the Romanian state,
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personalities of culture, members of the Academy, and quite a number of faithful.
At the close of the office of gratitude, Archimandrite Timoteo Aioanei, GreatEcclesiarch of the Patriarchal Cathedral, presented His Beatitude Father Patriarch
Daniel, on behalf of the ministrants of the Patriarchal Cathedral, with a sacred lamp
“which reminds us of the light of the faith and of the good deeds that Your Beatitude
have streamed everywhere, and that you have permanently poured during the
twenty-three years you had been acting in your capacity as a hierarch, serving God
and men alike”. The festive moments occasioned by His Beatitude Father Patriarch
Daniel’s celebrated birthday continued in “Europa Christiana” Hall of the Palace of
the Patriarchate with congratulating messages conveyed by some state institutions.
On behalf of His Beatitudes assistants from the Patriarchal Administration, His
Grace Varlaam Ploieșteanul, Patriarchal Vicar-Bishop, made a present of a basketful
of white roses “that through their delicacy give expression to our invaluable love, and
deep respect, while we are elevating fervent prayers that God may give you very long
age, for the benefit of His Holy Church. For many years of life!”.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului și
Mitropolitul Ţării Românești, Târgoviște
(11 august)

Istorie, spiritualitate şi cultură la Târgovişte

Ziua de 11 august are o semnificaţie deosebită pentru
Biserica Ortodoxă Română şi în mod special pentru Arhiepiscopia
Târgoviştei, care îşi sărbătoreşte astăzi ocrotitorul spiritual,
pe Sfântul Ierarh Nifon, fost Patriarh al Constantinopolului şi
Mitropolit al Ţării Româneşti, înţelept învăţător al credinţei ortodoxe şi al valorilor Evangheliei Mântuitorului Hristos, personalitate marcantă a vieţii spirituale şi culturale, creştine şi româneşti,
de la începutul secolului al XVI-lea.
Între rugătorii fierbinţi către Dumnezeu ai neamului românesc,
care au luminat viaţa duhovnicească şi culturală a poporului român,
îl avem la loc de cinste şi pe Sfântul Ierarh Nifon, cel dintâi sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre, care a rămas în memoria Bisericii ca
fiind înţelept Arhipăstor, grabnic ajutător, pildă luminoasă pentru
credinţă, trăire şi evlavie creştină.
Dintre roadele sale duhovniceşti cele mai cunoscute, se remarcă
în primul rând aleasa îndrumare spirituală pe care a oferit-o, ca părinte
spiritual, fiului său duhovnicesc, Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care a
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Moment festiv la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște închinat Sfântului Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești

devenit mai apoi un model vrednic de principe creştin şi mare sprijinitor al
Ortodoxiei universale.
De asemenea, un alt mare dar oferit de către Sfântul Ierarh Nifon
spiritualităţii şi culturii noastre naţionale este tipărirea primelor cărţi
pe teritoriul ţării noastre şi în sud-estul european: Liturghierul (1508),
Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512), toate tipărite, la îndemnul
stăruitor al Sfântului Ierarh Nifon, de către Voievodul Radu cel Mare
şi Sfântul Voievod Neagoe Basarab, la Târgovişte, prin osteneala şi
priceperea Ieromonahului Macarie.
Erudit şi luptător, evlavios şi harnic, apărător neînfricat al
principiilor evanghelice, Sfântul Ierarh Nifon nu a îngropat nici
unul din talanţii dăruiţi lui de Dumnezeu, ci pe toţi i-a înmulţit spre folosul tuturor, având o conştiinţă puternică în ceea ce priveşte responsabilitatea pastorală, precum şi un mare zel misionar în
răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu şi întărirea credinţei ortodoxe
în vremuri grele, când majoritatea creştinilor din Răsarit se afla sub
stăpânire otomană.
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Anul acesta, 2013, este marcat în viaţa Bisericii Ortodoxe Române
de aniversarea a 1700 de ani de la proclamarea, de către Sfântul
Împărat Constantin cel Mare, a Edictului de libertate religioasă de la
Mediolanum (Milano), în anul 313, prin care înceta persecuţia împotriva creştinilor. În acest context, bucuria sărbătorii de astăzi, cu alese
reverberaţii spirituale şi culturale, se adaugă la omagierea aniversării
anul acesta a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sfântului
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688) şi a 420 de ani de la urcarea
pe tron a marelui voievod Mihai Viteazul (1593), primul unificator al românilor într-un singur stat (1600).
Deşi au domnit în perioade diferite, aceşti mari apărători ai
credinţei creştine ortodoxe şi ai Bisericii noastre, se aflau uniţi
în comuniunea mărturisirii lui Hristos, care a rodit raze şi chipuri
de lumină în poporul român, sfinţind timpul şi legăturile între
generaţii, pentru că„Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci este Acelaşi”
(Evrei 13, 8).
Sărbătoarea de azi ne îndeamnă să păstrăm şi noi dreapta credinţă a sfinţilor şi a înaintaşilor noştri şi să o transmitem generaţiilor viitoare cu evlavie şi dragoste de Biserică, prin rugăciune şi
milostenie, prin creşterea copiilor şi tinerilor în credinţa ortodoxă
strămoşească, prin zidirea de locaşuri sfinte şi prin ajutorarea semenilor noştri aflaţi în sărăcie, în suferinţă şi singurătate.
În aceste zile de sărbătoare şi pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopală
din Târgovişte, când pelerinii credincioşi cinstesc cu deosebită evlavie şi
bucurie moaştele Sfântului Ierarh Nifon, să cerem ajutorul său pentru a
ne întări în credinţă şi a spori în fapte bune. Să-l rugăm să mijlocească
pentru noi ca Dumnezeu să ne dăruiască sănătate şi ajutor în viaţă şi să
reverse în sufletele noastre harul, pacea şi bucuria Sfântului Duh, pentru a transmite cu multă evlavie sfinţenia acestei sărbători, în familiile
noastre, în parohii, în mănăstiri, în oraşe şi sate, în ţară şi străinătate,
pretutindeni unde vieţuim şi lucrăm.
Cu prilejul acestei sfinte sărbători, creştine şi româneşti, felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviştei, şi pe toţi colaboratorii săi de la Centrul eparhial,
122

†Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Istorie, spiritualitate și cultură la Târgoviște

dimpreună cu clerul, cinul monahal şi credincioşii eparhiei, dorindule multă sănătate, pace, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu în lucrarea
pastorală şi social – misionară.
Preamilostivul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh
Nifon, să vă binecuvinteze pe toţi cei prezenţi la sărbătoare: ierarhi,
cler, autorităţi şi credincioşi pelerini, şi să vă răsplătească osteneala şi
dărnicia, evlavia şi dorinţa de înnoire şi sfinţire a vieţii, pentru a vă
bucura împreună cu toţi sfinţii în Biserica lui Hristos de pe pământ şi
din ceruri!
Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat cu ocazia resfințirii Mănăstirii Moldovița
(25 august)
Preacuvioasei Maici,
Stavrofora Benedicta Tatulici,
Stareţa Mănăstirii Moldovița
Preacuvioasă Maică Stareţă,
Mănăstirea Moldoviţa, străjuitoare de veacuri la hotarul Moldovei
de Nord, este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu nu numai pentru
ţinutul Bucovinei, cu mănăstiri şi biserici străvechi, cu sfinţi voievozi,
ierarhi şi cuvioşi, care au păstrat unitatea poporului şi a credinţei sale
apostolice, ci este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu pentru întregul neam românesc.
Restaurată şi înnoită cu multă jertfă şi râvnă duhovnicească, vechea
biserică a Mănăstirii Moldoviţa ne arată deodată credinţa şi evlavia
călugăriţelor acestei mănăstiri, a vechilor ctitori şi a binefăcătorilor ei
actuali faţă de Mântuitorul Iisus Hristos şi faţă de Preacurata Sa Maică,
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaş.
Veşmântul luminos al picturii mănăstirii Moldoviţa, înscris în
tezaurul de valori ale patrimoniului cultural naţional şi mondial, prin
care Evanghelia lui Hristos este edificată arhitectural şi vizualizată
iconic, unde frescele exterioare fac transparente zidurile mănăstirii, devenind ferestre spirituale vizibile ale prezenţei nevăzute a lui Hristos, a fost
conservat şi restaurat, fiind pregătit acum pentru primirea resfinţirii
şi a prezenţei Duhului Sfânt.
Astfel, deodată cu construirea noilor locaşuri de cult, care reprezintă o necesitate liturgică actuală, Biserica Ortodoxă Română arată că
susţine intensificarea cooperării dintre persoanele şi instituţiile care
au vocaţia şi simţul datoriei de a consolida, restaura, conserva, pune
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în valoare şi transmite generaţiilor viitoare frumuseţea monumentelor istorice ale poporului român, altare ale memoriei sau pomenirii
vredniciei unui neam credincios din generaţie în generaţie.
Vă adresăm alese mulţumiri pentru invitaţia pe care ne-aţi trimis-o de a săvârşi slujba de resfinţire a Mănăstirii Moldoviţa, în data
de 25 august a.c., după încheierea amplelor lucrări de conservare şi
restaurare. Regretăm însă că, din cauza programului prestabilit, nu
putem participa la aceste momente de bucurie şi sărbătoare spirituală.
Vă adresăm alese felicitări pentru toată lucrarea care s-a împlinit aici cu multă osteneală şi vă acordăm Ordinul „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena”, mari ctitori de locaşuri sfinte, pe care-i omagiem
în mod deosebit anul acesta, 2013.
Totodată, felicităm întreaga obşte monahală a Mănăstirii
Moldoviţa, harnică şi misionară, pe toţi sprijinitorii ei din ţară şi străinătate, precum şi pe toţi clericii şi credincioşii prezenţi la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creştină şi demnitate românească.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos şi Preacuratei Maicii Sale
să ocrotească această mănăstire şi să dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi mântuire tuturor închinătorilor şi binefăcătorilor ei.
Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Ierarhi, preoţi și credincioși prezenţi la resfinţirea Mănăstirii Moldoviţa
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Pelerinajul cu moaștele Sfinţilor Ioachim și Ana în România
(23-27 august)
Pr. Gabriel Molocea
Silviu Dascălu

Moaștele Sfinților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, au fost aduse în
țara noastră de către o delegație a Mitropoliei de Tamassos și Orinis din cadrul Bisericii
Ortodoxe a Ciprului, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, și la invitația Înaltpreasfințitului Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos. Moaștele s-au aflat în perioada 23-25 august la Catedrala patriarhală,
pentru închinarea credincioșilor, fiind ulterior purtate în Arhiepiscopia Dunării de
Jos, la Brăila, în data de 25 august, și la Galați în ziua următoare.

În perioada 23-27 august, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și la invitația Înaltpreasfințitului
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în țara noastră au fost aduse moaștele
Sfinților Părinți Ioachim și Ana și o părticică din lemnul Sfintei Cruci, de
către o delegație a Mitropoliei de Tamassos și Orinis a Bisericii Ortodoxe
a Ciprului, condusă de Arhim. Teodor, delegatul Înaltpreasfințitului Isaia,
Mitropolit de Tamassos și Orinis.
Delegația Bisericii Ciprului a fost primită în seara zilei de 23 august la
Catedrala patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți, care a săvârșit o slujbă specială și a ținut cuvânt de
învățătură cu privire la Sfinții Părinți ai Maicii Domnului. Moaștele Sfinților
Ioachim și Ana au rămas pentru închinare la Catedrala patriarhală până în
data de 25 august.
În ziua următoare, la Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon
Nou“ din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul
Isaia, Mitropolit de Tamassos și Orinis, din Biserica Ortodoxă a Ciprului,
înconjurat de soborul de clerici care a însoţit racla cu cinstitele moaște
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel întâmpinând delegația Bisericii Ciprului cu moaștele
Sfinților Ioachim și Ana

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de delegaţia Bisericii Ciprului,
Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei
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la București și de soborul de preoţi și diaconi slujitori ai Catedralei
mitropolitane. În cuvântul de mulțumire, Înaltpreasfinția Sa a arătat
că: „Sunt foarte bucuros pentru că mi s-a dat binecuvântarea de a putea
sluji în această Catedrală mitropolitană a Sfântului Spiridon, întrucât
eu sunt născut în ziua în care este prăznuit Sfântul Spiridon și consider
că este o mare binecuvântare să slujesc în această catedrală frumoasă”.
Apoi, întâistătătorul Bisericii Ciprului a dăruit bisericii „Sfântul

Înaltpreasfințitul Părinte Isaia, Mitropolitul de Tamassos și Orinis alături de slujitorii
Catedralei Sfântul Spiridon Nou din București, preoți, diaconi și credincioși

Spiridon Nou“ o icoană a Sfântului Iraclidie, protectorul Mitropoliei
de Tamassos și Orinis, precum și o copie a sfântului epitaf din secolul al XVI-lea ce se află în momentul de faţă la Mănăstirea Ivir din
Sfântul Munte Athos. Preoţii slujitori de la Catedrala „Sfântul Spiridon
Nou“ au dăruit ierarhului cipriot o icoană a Sfântului Voievod Ștefan
cel Mare. Apoi, Arhim. Veniamin Goreanu, consilier administrativ al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel pentru binecuvântarea dată ca delegaţia cipriotă să slujească la
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Primirea moaștelor Sfinților Ioachim și Ana în Eparhia Dunării de Jos

Catedrala „Sfântul Spiridon Nou“, dar și ierarhului și slujitorilor fraţi
care au coliturghisit la București.
În ziua de 25 august, delegația Bisericii Ortodoxe a Ciprului a mers
împreună cu moaștele Sfinților Ioachim și Ana în Arhiepiscopia Dunării de
Jos, fiind întâmpinați la Brăila, în Catedrala „Nașterea Domnului”, de către
Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, de preoţii slujitori
din Protoieria Brăila şi din parohiile învecinate, precum şi de mii de credincioşi, pelerini din municipiu şi nu numai.
În cuvântul de învăţătură rostit pe esplanada catedralei brăilene,
Înaltpreasfinția Sa a evidenţiat evlavia poporului român pentru dumnezeieștii Părinţi Ioachim și Ana: „Îndeosebi cei triști, care nu au copii, știind că dumnezeieștii părinţi au primit un copil doar prin intervenţia lui
Dumnezeu și prin stăruitoare rugăciune, știind că darul de copii este sfânt
și dumnezeiesc, îi cheamă pe aceștia în ajutor, plâng înaintea lor cu lacrimi
și le cer să-i ajute să aibă copii pe pământ. Iar dacă nu vor fi reușit să aibă
copii pe pământ, se mângâie că ei înșiși rămân copii, copiii dumnezeieștilor
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Moment de cinstire a moaștelor Sfinților Ioachim și Ana în Eparhia Dunării de Jos

Părinţi Ioachim și Ana. La puntea și limita dintre părinţii de pe pământ și
cei din ceruri, ne sprijinim pe cruce! Pentru că dincolo de cruce și dincolo
de ajutorul dumnezeieștilor Părinţi Ioachim și Ana este Învierea, singura
realitate care ne ajută să răsuflăm!
Vă mulţumim Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit pentru că aţi încălzit
inimile și dragostea noastră faţă de părinţi, că aţi încălzit respectul și dragostea noastră faţă de familia creștină greu încercată, permanent încercată de
ispitele personale, colaterale, locale și internaţionale!“
Răspunzând la dragostea cu care a fost primit în Arhiepiscopia
Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Isaia, Mitropolit de Tamassos și
Orinis, a mulţumit și a arătat: „Sunt foarte recunoscător Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care ne-a binecuvântat ca în aceste zile să putem veni în România. Totodată mulţumim
și Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care,
dorind ca eparhia păstorită de dânsul să poată primi din sfinţenia sfintelor moaște ale dumnezeieștilor Părinţi Ioachim și Ana, ne-a făcut invitaţia
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de a veni în România. Prin aceasta înţelegem încă o dată că puntea de
legătură reală între popoarele noastre este Mântuitorul Iisus Hristos, iar
singurul scop în viaţă, după exemplul sfinţilor, este mântuirea sufletelor
noastre!”
După momentul liturgic prilejuit de întâmpinarea sfintelor moaște, racla
cu sfintele odoare a fost așezată pe baldachinul special amenajat pe esplanada
din faţa catedralei spre venerare miilor de pelerini brăileni, unde au rămas
întreaga noapte.
În ziua următoare, după săvârșirea Sfintei Liturghii, racla ce adăpostea
sfintele odoare a fost ridicată și purtată în procesiune către Galaţi, orașul
de reședinţă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, fiind aşezată spre închinare la
Biserica „Sfânta Ana“ din municipiu.
Adresându-se credincioșilor gălăţeni, Înaltpreasfinţitul Părinte
Casian a evidenţiat rolul familiei creștine în viaţa Bisericii, arătând că
„trebuie să ne rugăm dumnezeieștilor Părinţi Ioachim și Ana să ne apere
de toate încercările în familie, în familia Bisericii, în ţara noastră ca o
familie și în toată lumea ca familie, căci dumnezeieștii Părinţi ai Maicii
Domnului sunt și dumnezeiești Părinţi ai oamenilor lui Dumnezeu, care
cred în Dumnezeu și își temeluiesc viaţa cu ajutorul lui Dumnezeu!“
Moaștele Sfinților Ioachim și Ana s-au aflat în Arhiepiscopia Dunării de
Jos până în data de 27 august, când delegația Mitropoliei de Tamassos și
Orinis a revenit în țară.

Summary: Pilgrimage with the holy relics of Saints Joachim and Ann, in
Romania (the 23rd-27th of August).
Between the 23rd and the 27th of August, with the blessing of His Beatitude
Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, and on the invitation
of His Eminence Casian, Archbishop of the Lower Danube, the holy relics of Saints
Joachim and Ann and a particle from the Wood of the Holy Cross were brought
in our country by a delegation of the Metropolinate of Tamassos and Orinis of the
Orthodox Church of Cyprus, headed by Archimandrite Theodoros, representative of
His Eminence Isaiah, the Very Most Reverend Metropolitan of Tamassos and Orinis.
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The delegation of the Church of Cyprus was received in the evening of the
23rd of August, at the Patriarchal Cathedral, by His Beatitude Father Patriarch
Daniel, sided by a vast group of priests, who celebrated a special divine service,
and gave an edifying speech concerning the Holy Parents of the Theotokos. The
holy relics of Saints Joachim and Ann were kept and exhibited in the Patriarchal
Cathedral to be reverenced until the 25th of August.
On the 25th of August, the delegation of the Orthodox Church of Cyprus
carried the holy relics of Saints Joachim and Ann to the Archbishopric of the
Lower Danube; they were solemnly welcomed in “The Holy Nativity of the Lord”
Cathedral in the city of Brăila, by His Eminence Casian, the Very Most Reverend
Archbishop of the Lower Danube, sided by quite a number of concelebrating priests
of the Deanery of Brăila and the neighboring parishes, as well as thousands of
faithful and pilgrims from the city or elsewhere.
The next day, after the celebration of the Divine Liturgy, the shrine keeping
the sacred relics was being carried in procession to Galați, the residentiary city of the
Archbishopric of the Lower Danube. They were eventually set down in “Sfânta Ana”
Church, to be reverenced there. Saints Joachim and Ann’s sacred relics had been to
be found at the Archbishopric of the Lower Danube by the 27th of August, when
the delegation of the Metropolitanate of Tanassos and Orinis returned to Cyprus.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat cu prilejul sărbătorii Ziua Limbii Române
(31 august)

Ziua Limbii Române – sărbătoare a identităţii
și demnităţii poporului român
Sunt multe daruri moştenite de la înaintaşi în patrimoniul spiritual al neamului românesc, însă cel mai mare dar este limba naţională
în care ne exprimăm identitatea şi comuniunea între generaţii, în care
chemăm pe Dumnezeu în rugăciune, în care descriem frumuseţile
locurilor natale şi ale sufletului românesc.
Limba naţională nu este doar un simplu mijloc de comunicare
funcţională în societate, ci este o parte constitutivă a modului nostru
propriu de a fi în lume şi de-a cultiva comuniunea etnică în ţară şi
pretutindeni, ca neam sau popor.
Sărbătoarea Limbii Române de la 31 august, promovată şi susţinută
prin Legea nr. 53/2013 de Parlamentul României, are ca izvor de inspiraţie un moment crucial din istoria recentă a Republicii Moldova, din anul
1989, când limba română a fost declarată limbă de stat şi s-a revenit la grafia
latină. Lupta pentru libertate se asocia atunci cu dreptul de vorbi şi a
scrie oficial în limba părinţilor şi a bunicilor.
După proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova
(27 august 1991) „limba noastră cea română”, cum a numit-o poetul
Grigore Vieru, a fost sărbătorită în fiecare an, la data de 31 august, în
mod oficial în Republica Moldova, şi cu ecou pozitiv în România, prin
manifestări de recunoştinţă faţă de cei care au contribuit la dăinuirea
peste timp a sfintei conştiinţe de neam, a comuniunii de cuget, de credinţă,
de limbă şi simţire românească.
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Această sărbătoare reprezintă un fericit prilej de a redescoperi
împreună cu toată suflarea vorbitoare de limbă română din întreaga
lume demnitatea şi unitatea unui neam iubitor de Hristos, de multe
ori răstignit în istorie, dar totuşi viu şi purtător de multe lumini şi
binecuvântări, păstrate şi cultivate în mod paşnic şi smerit.
Biserica neamului românesc a acordat întotdeauna o atenţie deosebită
limbii vorbite de poporul dreptcredincios, şi a făcut din aceasta veşmânt viu
al învăţăturilor de credinţă şi al cultului liturgic. De aceea, poetul preot
basarabean Alexei Mateevici a identificat limba poporului român cu
„limba vechilor Cazanii”, subliniind astfel rolul cultului ortodox în promovarea limbii române. Iar Mihai Eminescu a numit Biserica noastră „maica spirituală a neamului românesc”, cunoscând bine că primele
şcoli şi primele cărţi tipărite au apărut prin grija Bisericii Ortodoxe
Române.
În viaţa şi istoria poporului român, cultul şi cultura s-au dezvoltat în
simbioză, iar limba română a fost mereu liantul viu dintre credinţă, cuget şi
simţire.
Traducerea Bibliei şi a cărţilor de cult în limba română sunt pietre de hotar ale acestei simbioze binecuvântate. De pildă, Cazania
sau Cartea românească de învăţătură a Sfântului Mitropolit Varlaam al
Moldovei (Iaşi, 1643), Noul Testament de la Bălgrad, tipărit de Sfântul
Mitropolit Simion Ştefan al Transilvaniei (1648), Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Mitropolit Dosoftei (1679) şi Biblia de la Bucureşti
(1688) sunt mărturii elocvente ale împreună-lucrării dintre credinţă
şi cultură în istoria neamului românesc. În prefaţa Cazaniei din 1643 a
Mitropolitului Varlaam, de la a cărei tipărire se împlinesc anul acesta
370 de ani, Domnitorul Vasile Lupu al Moldovei exprima vizionar
convingerea că, prin carte, Biserica se adresa nu doar cititorilor din
principatul moldav, ci „la toată seminţia românească pretutindenea ce se
află pravoslavnici într-această limbă”. Şi, într-adevăr, istoria confirmă
circulaţia Cazaniei Sfântului Mitropolit Varlaam în Transilvania şi în
toate ţinuturile locuite de români, ajutându-i să îşi păstreze în acelaşi
timp credinţa, identitatea şi unitatea etnică.
Întrucât a dorit să fie totdeauna cât mai aproape de popor,
Biserica Ortodoxă Română foloseşte de trei secole, în cultul ei liturgic, limba
vie a poporului dreptcredincios. Liturghia din fiecare zi şi toate slujbele noastre se săvârşesc în limba vorbită şi înţeleasă de popor, iar, periodic, la 10-15
ani, textele liturgice sunt atent actualizate, astfel încât se păstrează
mereu o dreaptă cumpănire între tradiţie şi actualitate, între parfumul
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arhaic al graiului bisericesc şi evoluţia naturală a limbii române din
zilele noastre.
Pentru generaţiile de astăzi, vieţuind de o parte şi de alta a
Prutului, limba română comună este o bază solidă de comunicare şi comuniune fraternă, de facilitare a accesului la educaţie şi mass-media, în
special pentru elevii şi studenţii noştri.
Astăzi, identitatea etnică şi unitatea lingvistică sunt pivotul conştiinţei dăinuirii noastre bimilenare ca popor latin de credinţă creştină
apostolică.
De asemenea, limba română devine tot mai mult o punte de legătură
între diaspora şi ţara-mamă, dar şi o contribuţie distinctă a românilor la
patrimoniul spiritual european, care se afirmă azi ca bogăţie multilingvistică
şi multiculturală.
După cronografele din vechime, ziua de 31 august încheie anul
bisericesc şi oferă tuturor un moment de evaluare a rodirii în fapte a
gândurilor şi cuvintelor ce s-au rostit în timp.
Dorim ca această Zi de sărbătoare a Limbii Române să fie pentru noi
toţi zi de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu şi de bucurie pentru comuniunea în credinţă, cuget şi simţiri, exprimată în „dulcea şi frumoasa” noastră
limbă românească.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cuvântul veşnic al lui
Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru
mântuirea lor, să reverse în inimile şi în cugetele noilor generaţii
de români bucuria de a citi, asculta, vorbi şi cultiva limba română,
aceasta fiind prima dovadă a unităţii noastre de credinţă şi cultură,
de cuget şi simţire.
Felicităm şi binecuvântăm pe toţi cei care au contribuit şi contribuie ca Ziua Limbii Române să fie o adevărată sărbătoare a identităţi şi
demnităţii poporului român!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1 mai-31 august)

MAI
Vineri, 3 mai
În Sfânta și Marea zi Vineri din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a oficiat Denia Prohodului Domnului la Catedrala
patriarhală și a ţinut cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 4 mai
A întâmpinat în Catedrala patriarhală Sfânta Lumină de la Biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim, adusă la București de o delegaţie a Patriarhiei
Române, condusă de Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Duminică, 5 mai
În noaptea de Înviere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat
slujba Sfintei Învieri în faţa Reședinţei patriarhale, înconjurat de un
sobor de preoţi și diaconi, slujitori ai Catedralei patriarhale, în prezenţa a mii de credincioși. Preafericirea Sa a oferit Sfânta Lumină de la
Ierusalim preoţilor slujitori, apoi aceștia au oferit-o tuturor celor prezenţi la slujba din noaptea Sfintelor Paști. La finalul slujbei, Preafericirea
Sa a ţinut cuvânt de învăţătură. După slujba Sfintei Învieri, a săvârșit
Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, înconjurat de un sobor de
preoţi și diaconi, slujitori ai Catedralei patriarhale, în prezenţa a sute
de credincioși.
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La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a dăruit credincioșilor prezenţi
Pastorala de Sfintele Paști, un cozonac, un ou roșu și câte o iconiţă cu Învierea
Mântuitorului Iisus Hristos.
Cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul României, a adresat un mesaj de binecuvântare tuturor românilor, din ţară și din străinătate, prin intermediul TRINITAS TV, Radio
TRINITAS și site-ul de știri BASILICA ale Patriarhiei Române.
Joi, 9 mai
A primit vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe a Finlandei. Delegaţia a
fost condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Ambrozie, Mitropolit ortodox de
Helsinki.
A adresat un mesaj de binecuvântare la ceremoniile organizate de Primăria
Sectorului 2 al Capitalei, cu prilejul aniversării Zilei Independenţei de Stat
a României, a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial în Europa și a
Zilei Europei.
Vineri, 10 mai
În ziua sărbătorii Izvorul Tămăduirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
săvârșit, pe esplanada Reședinţei patriarhale, sfinţirea cea mică a apei, apoi a
rostit cuvânt de învăţătură.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu prilejul sfinţirii bisericii Mănăstirii
Salva din judeţul Bistriţa-Năsăud, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului.
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a stavroforei
Eufrasia Poiană, proinstareţa Mănăstirii Dealu, din Arhiepiscopia Târgoviștei.
Sâmbătă, 11 mai
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC. pr. Aron
Aroneasa, parohia Albești, Protopopiatul Sighișoara, Arhiepiscopia Alba
Iuliei.
Duminică, 12 mai
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ al Reședinţei patriarhale.
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A adresat un mesaj de binecuvântare la sfinţirea bisericii cu hramurile „Sfântul
Prooroc Daniel“ și „Sfântul Mucenic Ioan Valahul“, din Iași.
Luni, 13 mai
În ziua de 13 mai 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel și domnul ministru Daniel Constantin au semnat Protocolul de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
pentru promovarea satului românesc.
Marți, 14 mai
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureștilor.
A primit în audienţă pe domnul prof. univ. dr. George Teodorescu, din Köln,
Germania.
I-a primit, la Palatul Patriarhiei, pe consilierii sectoarelor culturale și pe
consilierii responsabili de patrimoniul bisericesc ai eparhiilor din Patriarhia
Română, care, în perioada 13-14 mai 2013, au participat la Atelierul de lucru
„Valoare și simbol - conservarea, restaurarea și promovarea patrimoniului religios“, organizat la București.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.
A primit în audienţă pe PC pr. consilier patriarhal Sorin Șelaru, directorul
Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene,
Bruxelles.
Joi, 16 mai
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe domnul conf. univ. dr. Vasile Cristescu, de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iași.
Vineri, 17 mai
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Iustin Dragomir, stareţul Mănăstirii
Bogdana, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor.
I-a primit, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, pe reprezentanţii departamentelor media și de comunicare ai eparhiilor din Patriarhia
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Română, care, în perioada 16-17 mai 2013, au participat, în Capitală, la
Atelierul de lucru „Media - instrument al incluziunii sociale și informaţia cu
adevărat incluzivă“.
Duminică, 19 mai
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii Ţigănești, din Arhiepiscopia Bucureștilor.
A participat la concertul vocal-simfonic „Bucuria Învierii“, organizat de parohia Sfântul Nicolae „Dintr-o Zi“ cu ocazia hramului – Duminica Femeilor
Mironosiţe, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. La finalul concertului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt de
învăţătură credincioșilor prezenţi.
Cu prilejul Duminicii Femeilor Mironosiţe, zi dedicată de Biserica Ortodoxă
Română femeilor creștine, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un
mesaj de binecuvântare, intitulat „Promotoare ale vieţii și demnităţii umane cuvânt de preţuire și binecuvântare a femeilor creștine“.
Luni, 20 mai
A prezidat ședinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
și Dobrogei, la Reședinţa patriarhală.
A primit, la Reședinţa patriarhală, vizita Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit
Dionisie de Corint, Biserica Greciei.
A premiat, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, pe câștigătorii Concursului Naţional „Bucuria de a fi creștin“, organizat de Patriarhia
Română.
Marți, 21 mai
În ziua serbării hramului istoric al Catedralei patriarhale, Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta
Liturghie, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Dionisie de
Corint, Biserica Greciei, și alţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi și diaconi, pe un
podium special amenajat lângă Catedrala patriarhală. După citirea Sfintei
Evanghelii, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învăţătură. La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a premiat câștigătorii concursurilor
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naţionale „Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naștere și 20 de ani de
la trecerea la cele veșnice“ și „Alege școala!“, organizate de Patriarhia Română.
După Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a premiat, în Sala
Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, câștigătorii Concursului Naţional
„Icoana ortodoxă - lumina credinţei“ ediţia a II-a, organizat, de asemenea, în
anul 2013 de Patriarhia Română.
A deschis lucrările Congresului Internaţional de Teologie „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena - promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii“, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.
Cu acest prilej, Preafericirea Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de
binecuvântare.
Joi, 23 mai
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord.
Vineri, 24 mai
A primit, la Reședinţa patriarhală, vizita Eminenţei Sale Cardinalul Paul
Poupard, președinte emerit al Consiliului Pontifical al Culturii.
Duminică, 26 mai
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ al Reședinţei patriarhale.
Luni, 27 mai
A primit, la Reședinţa patriarhală, în vizită de prezentare, pe Excelenţa Sa
domnul Grigorios Vassiloconstandakis, noul Ambasador al Republicii Elene
în România.
Marți, 28 mai
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureștilor.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
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A primit în audienţă pe doamna Christine Chaillot, din Geneva, Elveţia,
autoare a mai multor lucrări de teologie creștină.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Cine cântă mereu rămâne veșnic tânăr“, la evenimentul dedicat împlinirii a 60 de ani de viaţă ai maestrului
Nicolae Botgros, organizat la Sala Palatului, București.
Miercuri, 29 mai
În perioada 29-31 mai 2013, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, pentru a lua parte la întâlnirea anuală a liderilor religioși europeni cu președinţii Comisiei, Consiliului și Parlamentului European, precum și cu alţi
înalţi funcţionari ai UE. Preafericirea Sa a fost însoţit în această vizită de
către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și
Exarh patriarhal, și PC pr. Ștefan Ababei, consilier patriarhal. Întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române și membrii delegaţiei însoţitoare au fost întâmpinaţi, miercuri seară, 29 mai 2013, la Aeroportul Naţional din Bruxelles,
de către Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al
Europei Occidentale și Meridionale, domnul Mihnea Motoc, Ambasadorul
României pe lângă Uniunea Europeană, și PC pr. Sorin Șelaru, directorul
Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene.
În aceeași seară, Preafericirea Sa a oficiat o slujbă de binecuvântare a noului
sediu al Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române în capitala europeană, la
încheierea unui amplu proces de restaurare și reamenajare. Pe lângă angajaţii
reprezentanţei, la slujbă au participat și reprezentanţi pe lângă instituţiile
europene ai celorlalte Biserici Ortodoxe: Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Emanuel al Franţei (Patriarhia Ecumenică), Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Atanasie de Ahaia (Biserica Greciei) și pr. Anton Ilyn (Patriarhia
Moscovei). În încheierea slujbei, Patriarhul României i-a felicitat pe toţi ostenitorii reprezentanţei pentru efortul constant care a făcut posibilă încheierea
lucrărilor de restaurare a noului sediu și a dăruit PC pr. Sorin Șelaru, directorul instituţiei, o icoană cu Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena.
Joi, 30 mai
Cel mai important moment al vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la Bruxelles l-a constituit însă întâlnirea, joi, 30 mai 2013, la sediul Comisiei
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Europene, dintre liderii religioși europeni și președinţii principalelor instituţii ale
UE. Preafericirea Sa a fost însoţit la această întâlnire de către Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Nifon și PC pr. Sorin Șelaru.
Anul acesta, declarat Anul European al Cetăţenilor (marcând 20 de ani de la
introducerea prin Tratatul de la Maastricht din 1992 a conceptului de cetăţenie europeană), sub mottoul Punând cetăţenii în inima Europei în vremuri
de criză, discuţiile s-au axat cu precădere asupra manierei în care proiectul
european poate fi adus mai aproape de cetăţenii Uniunii. Din partea instituţiilor europene, au luat parte la întâlnire: dl José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, dl Herman Van Rompuy, președintele Consiliului
European, dl László Surján, vicepreședinte al Parlamentului European, dna
Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european
pentru justiţie, drepturi fundamentale și cetăţenie, și dl Dacian Cioloș,
comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală. Alţi reprezentanţi ortodocși prezenţi au fost Preafericitul Leo al Kareliei, Întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe a Finlandei, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Emanuel al Franţei, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice pe lângă UE și
președinte al Conferinţei Bisericilor Europene, și Înaltpreasfinţitul Părinte
Ieremia, Arhiepiscop ortodox de Wrocław și Szczecin și președinte al
Consiliului Ecumenic al Poloniei. Au fost de asemenea prezenţi o serie de
lideri religioși romano-catolici și protestanţi, precum și reprezentanţi ai
tradiţiilor mozaice, islamice și hinduse. În intervenţia sa, cu titlul „Criza
actuală - o șansă pentru a progresa în înţelepciune“, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a subliniat faptul că motivaţia prosperităţii materiale imediate, care a funcţionat de la bun început ca un motor al proiectului european, trebuie completată cu o motivaţie spirituală și morală, care să promoveze corectitudinea, echitatea, eradicarea corupţiei, a fraudei și a evaziunii
fiscale în societate. De asemenea, Preafericirea Sa a afirmat necesitatea ca
fiecare cetăţean european, ca și fiecare stat membru al Uniunii, să-și asume
o atitudine de cumpătare, coresponsabilitate și solidaritate, mai ales în contextul social dificil actual. În plus, este nevoie de o implicare mai activă
a cetăţenilor europeni în iniţierea și implementarea proiectelor legislative
elaborate la Bruxelles.
În a doua parte a zilei, programul Preafericitului Părinte Patriarh a inclus trei
întâlniri bilaterale cu membri ai Colegiului Comisarilor Europeni.
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Astfel, la ora 14:00, delegaţia condusă de Preafericirea Sa a fost primită de
către dl Laslo Andor, comisar european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale și incluziune. În continuare, de la ora 15:00, delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române a fost primită de către dl Dacian Cioloș, comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Iar la ora 17:00, a avut loc întâlnirea cu dna Androulla Vassiliou, comisar
european pentru educaţie, cultură, multilingvism și tineret. În ultima parte a
zilei de joi, 30 mai 2013, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat o
vizită de lucru pe șantierul bisericii ortodoxe românești „Sfântul Ierarh Nicolae“
din Bruxelles (care se află în stadiul de terminare a acoperișului), încurajându-i pe cei doi preoţi slujitori în continuarea eforturilor pentru încheierea
amplelor lucrări de restaurare și reamenajare demarate după achiziţionarea
clădirii, în anul 2007.
Seara zilei de joi a fost rezervată unei cine de lucru la care au luat parte, ca invitaţi ai Preafericirii Sale, dl Mihnea Moţoc, Ambasadorul României la Uniunea
Europeană, dl Ștefan Tinca, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, și dl
Sorin Ducaru, Ambasadorul României la NATO.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și delegaţia însoţitoare au revenit în ţară
în cursul zilei de vineri, 31 mai 2013.
IUNIE
Duminică, 2 iunie
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ al Reședinţei patriarhale.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Bucuria copiilor de a fi creștini“, cu prilejul Duminicii Părinţilor și a Copiilor, care este serbată în prima
duminică după data de 1 iunie a fiecărui an.
Luni, 3 iunie
A prezidat Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară, cu tema
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena - promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii“, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.
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La conferinţă au participat clericii din protopopiatele I, II, III Capitală, Ilfov
Nord, Ilfov Sud și preoţii de caritate din București și Ilfov. În deschiderea
lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat clericilor prezenţi un
cuvânt de învăţătură, cu titlul: „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena - prototipuri ale apostolatului mirean, politic și social creștin“.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Marți, 4 iunie
A primit în audienţă pe PC pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă, de la Geneva.
Joi, 6 iunie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC pr.
Corneliu-Mihail Militaru, parohul parohiei „Sfântul Nicolae“ - Amza,
Protopopiatul II Capitală.
Vineri, 7 iunie
A efectuat o vizită de lucru la șantierele de la Mănăstirea Cernica, împreună cu
Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
Duminică, 9 iunie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ al Reședinţei patriarhale.
Marți, 11 iunie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, la Mănăstirea Cernica.
Miercuri, 12 iunie
A primit în audienţă pe domnul prof. dr. Norris J. Chumley din SUA, autor
al lucrării de spiritualitate creștină „Tainele rugăciunii lui Iisus“.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC pr. Samoil
Deac, fost preot la parohia Slimnic, Protopopiatul Sibiu, Arhiepiscopia Sibiului.
147

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

Joi, 13 iunie
În ziua praznicului Înălţarea Domnului, zi dedicată și pomenirii Eroilor
români, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie
la Catedrala patriarhală și a rostit cuvânt de învăţătură. După Sfânta
Liturghie, Preafericirea Sa a oficiat slujba de parastas pentru pomenirea
Eroilor neamului românesc. Cu acest prilej, Patriarhul României a rostit
un cuvânt de învăţătură, cu titlul „Iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită
cu recunoștinţă“.
Vineri, 14 iunie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe PC ierodiacon Iustinian Stoica, de la Schitul românesc Prodromu, Muntele Athos.
A primit în audienţă pe domnul Marius Damian, director al Direcţiei pentru
Cultură a Municipiului București.
Duminică, 16 iunie
A oficiat slujba de sfinţire a picturii și binecuvântare a lucrărilor de la
biserica parohiei „Sfântul Anton“ - Curtea Veche, Protopopiatul III
Capitală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjuraţi de un sobor de
preoţi și diaconi. După slujba de sfinţire și binecuvântare a lucrărilor,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvânt de învăţătură. La
final, Preafericirea Sa a acordat ranguri și distincţii celor care au susţinut
lucrările efectuate la sfântul lăcaș. Astfel, PC pr. paroh Gheorghe Zaharia
a primit Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“, PC pr. CiprianFlorin Apetrei i-a fost acordat Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus“, iar
PC pr. Viorel-Robert Barbu și PC pr. Iulian-Florin Scuturoiu au fost
hirotesiţi iconomi stavrofori. De asemenea, a fost acordată Diploma
de onoare „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ mai multor credincioși
mireni.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Caleidoscop al realităţii bisericești cotidiene. Agenţia de știri BASILICA - 5 ani de activitate“, cu prilejul
împlinirii a 5 ani de activitate ai Agenţiei de știri BASILICA a Patriarhiei
Române.
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Luni, 17 iunie
A prezidat Subcomisia pentru Statut și Regulamente a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, la Reședinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe monahii Efrem și Nicolae de la Schitul românesc
Prodromu, Muntele Athos.
Marți, 18 iunie
A prezidat Subcomisia pentru Statut și Regulamente a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, la Reședinţa patriarhală.
Miercuri, 19 iunie
A primit, la Reședinţa patriarhală, vizita redactorilor și coordonatorilor ediţiilor naţionale și regionale ale Ziarului Lumina.
Joi, 20 iunie
A prezidat ședinţa anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România,
în Sala Conventus din Palatul Patriarhiei.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a părintelui arhimandrit Justin Pârvu, stareţul Mănăstirii Petru Vodă, Arhiepiscopia
Iașilor.
Vineri, 21 iunie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Sâmbătă, 22 iunie
A acordat un interviu Televiziunii TRINITAS a Patriarhiei Române, în care
a evocat personalitatea părintelui Dumitru Stăniloae, în contextul dedicării
anului 2013 ca An comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae în școlile de
teologie din Patriarhia Română, cu prilejul împlinirii a 110 ani de la naștere și
20 de ani de la trecerea la cele veșnice.
Duminică, 23 iunie
În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie la
Catedrala patriarhală și a rostit cuvânt de învăţătură. După Sfânta Liturghie,
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Preafericirea Sa a oficiat slujba Vecerniei Rusaliilor, în cadrul căreia s-au rostit
mai multe rugăciuni prin plecarea genunchilor și au fost binecuvântate frunzele de nuc - simbol al limbilor de foc ce au stat deasupra capetelor Sfinţilor
Apostoli - care au fost împărţite apoi credincioșilor.
Luni, 24 iunie
În ziua sărbătorii Sfintei Treimi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiei „Sfânta Treime“ – Ghencea,
Protopopiatul I Capitală, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjuraţi de
un sobor de preoţi și diaconi. După slujba de târnosire, Preafericirea Sa
a rostit cuvânt de învăţătură. Cu această ocazie, Patriarhul României l-a
hirotesit întru iconom stavrofor pe pr. paroh Ion Grădincea și a acordat
Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ părinţilor slujitori
de la parohia „Sfânta Treime“ - Ghencea.
A participat la momentul aniversar organizat cu ocazia serbării hramului Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române, în Aula Magna
Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a
acordat Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ la 4 jurnaliști creștini din cadrul unor instituţii media din București. Apoi, a rostit
un cuvânt de binecuvântare, intitulat „Misiunea mediatică a Centrului de
presă BASILICA se amplifică“.
Marți, 25 iunie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, la Mănăstirea Cernica.
A primit, la Reședinţa patriarhală, pe domnul Remus Pricopie, Ministrul
Educa]iei Naționale, și pe domnul Mihnea Costoiu, Ministrul delegat
pentru Învăţământ Superior, Cercetare Știinţifică și Dezvoltare
Tehnologică.
A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul „Purtători de lumină, speranţă și
bucurie“, licențiaților Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“
din București, promoția 2013.
A adresat un mesaj de condoleanţe familiilor îndoliate ale românilor decedaţi
în urma accidentului rutier din Muntenegru.
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Miercuri, 26 iunie
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Autoritate și responsabilitate
în Biserica lui Hristos“, participanţilor la Congresul cu tema Autoritate și
slujire după Sfântul Apostol Pavel, organizat de Mitropolia din Veria, Grecia,
în perioada 26-29 iunie 2013.
Vineri, 28 iunie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieștenul, Episcopvicar patriarhal, și pe domnul acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu.
A primit în audienţă pe PC pr. Neluțu Oprea, parohul parohiei ortodoxe
românești „Sfânta Treime“, din Sofia, Bulgaria.
Sâmbătă, 29 iunie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ al Reședinţei patriarhale.
A primit, la Reședinţa patriarhală, pe domnul Dacian Cioloș, comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Duminică, 30 iunie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii Antim din București, cu ocazia hramului - Duminica Tuturor
Sfinţilor. La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a oficiat o slujbă de
binecuvântare a unei noi clădiri a așezământului monahal, în care funcţionează brutăria mănăstirii.
A transmis un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a părintelui Constantin Dogaru de la parohia „Sfântul Vasile“, Protopopiatul Ploiești,
Arhiepiscopia Bucureștilor.
IULIE
Luni, 1 iulie
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.
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Marți, 2 iulie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord, și pe PC pr. Toader Doroftei, parohul Parohiei
Ortodoxe Române „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Stockholm.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
A primit în audienţă pe PC arhim. Cleopa Nistor, consilier patriarhal, administrator al Centrului social-pastoral „Sfânta Maria“ - Techirghiol.
A primit în audienţă pe PC pr. David Pristavu, ghid al Reprezentanţei
Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
Joi, 4 iulie
A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului
Sinod, în Catedrala patriarhală.
A prezidat ședinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
la Palatul Patriarhiei.
A transmis un mesaj de condoleanţe familiei domnului Radu Vasile, cu prilejul trecerii din această viaţă a distinsului om de stat Radu Vasile, personalitate
marcantă a vieţii politice românești, senator în Parlamentul României, în
perioada 1992-2004, și prim-ministru al Guvernului României, între anii
1998 și 1999.
Vineri, 5 iulie
A prezidat ședinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
la Palatul Patriarhiei.
Sâmbătă, 6 iulie
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox
român al Ungariei, și pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord.
Duminică, 7 iulie
În Duminica a doua după Rusalii, numită și Duminica Sfinţilor Români,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie în biserica
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Mănăstirii „Duminica Sfinţilor Români“ din Capitală, cu ocazia hramului, și
a ţinut cuvânt de învăţătură.
Marți, 9 iulie
A primit în audienţă pe domnul Alexandru Muraru, director general al
Institutului Naţional al Patrimoniului.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
Miercuri, 10 iulie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul
Aradului.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal.
Joi, 11 iulie
Împreună cu unii ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a oficiat o slujbă de binecuvântare a noului cămin arhieresc (care
este și casă de protocol) din cadrul Centrului social-pastoral de la Mănăstirea
„Sfânta Maria“ - Techirghiol, stavropighie patriarhală.
A transmis un mesaj de condoleanţe la înmormântarea Înaltpreasfinţitului
Părinte Mitropolit Kiril de Varna și Veliko-Preslav (Biserica Ortodoxă din
Bulgaria).
Duminică, 14 iulie
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură la Mănăstirea
„Sfânta Maria“ - Techirghiol, stavropighie patriarhală.
Sâmbătă, 20 iulie
A oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiale și slujba de sfinţire a
Așezământului socio-pastoral „Sfântul Ilie – Titan“ al parohiei „Înălţarea
Sfintei Cruci“, Protopopiatul III Capitală, împreună cu Preasfinţitul Părinte
Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor,
înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Pentru efortul depus la ridicarea
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bisericii și pentru întreaga activitate, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
l-a hirotesit iconom stavrofor pe PC pr. Ilie Costescu, parohul bisericii.
De asemenea, ceilalţi doi slujitori, PC pr. Dumitru Spoială și PC pr. Petru
Andreana, au fost hirotesiţi iconom stavrofor și, respectiv, sachelar. Ctitorii și
cei care au contribuit la construirea și înfrumuseţarea bisericii au primit din
partea Patriarhului României ordine și distincţii de vrednicie.
A oficiat slujba de sfinţire a picturii exterioare a bisericii parohiei „Sfântul
Ilie“ - Ghencea, Protopopiatul I Capitală, împreună cu Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjuraţi de un sobor de
preoţi și diaconi. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat
Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ PC pr. paroh Vasile Dumitru,
iar celorlalţi preoţi slujitori, precum și Consiliului parohial le-a oferit
Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României“. De asemenea, Preafericirea Sa a oferit distincții de vrednicie celor care ajută la ridicarea
noii biserici din cimitirul parohial, a cărei piatră de temelie a fost pusă în
dimineaţa acestei zile de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal.
Duminică, 21 iulie
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox
român al Europei Occidentale și Meridionale.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal, și pe PC pr. Dimitrios Fourlemadis din Grecia.
Luni, 22 iulie
În ziua de 22 iulie 2013, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit
împlinirea a 62 de ani de viaţă.
Cu acest prilej, Preafericirea Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședinţa patriarhală, înconjurat
de un sobor de preoţi și diaconi, mulţumind Bunului Dumnezeu pentru
binefacerile primite în cei 62 de ani de viaţă. La finalul Sfintei Liturghii,
Preafericirea Sa a hirotesit întru arhidiacon pe părintele diacon Mihail Bucă,
dirijorul Corului psaltic „Tronos“ al Catedralei patriarhale. În continuare,
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Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a participat, în Catedrala patriarhală, la slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu
pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului
român și Preafericirii Sale. Slujba a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte
Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa unor ierarhi membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai autorităţilor
statului român, personalităţi de cultură, academicieni și numeroși credincioși.
La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dat citire unui cuvânt în care a prezentat
câteva din realizările Patriarhului României. În cuvântul de învăţătură rostit
cu ocazia împlinirii celor 62 de ani de viaţă, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul vieţii, dar și „oamenilor prin
care Dumnezeu lucrează“. Sărbătoarea s-a încheiat cu un moment festiv în
Sala „Europa Christiana“ a Palatului Patriarhiei.
Marți, 23 iulie
A primit în audienţă pe Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.
A participat, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, la
festivitatea de închidere a proiectului Alege școala! Acest proiect a fost derulat
timp de aproape 4 ani de Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educaţional, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România, pentru a preveni și
combate fenomenul de părăsire timpurie a școlii.
Miercuri, 24 iulie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Joi, 25 iulie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.
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A transmis Eminenţei Sale, Cardinalul Antonio María Rouco Varela,
Arhiepiscopul Madridului și președintele Conferinţei Episcopale Spaniole,
un mesaj de compasiune și condoleanţe pentru victimele tragicului accident
feroviar produs în Santiago de Compostella, Spania, în seara zilei de 24 iulie
2013, accident în care au murit zeci de cetăţeni spanioli și au fost rănite peste
140 de persoane.
Duminică, 28 iulie
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii Ţigănești, din Arhiepiscopia Bucureștilor.
AUGUST
Joi, 1 august
A primit în audienţă pe PC arhim. Ieronim Creţu, Reprezentantul Patriarhiei
Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor românești de la
Ierusalim, Ierihon și Iordan.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox
român al Europei Occidentale și Meridionale.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, și pe Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.
A participat la slujba Paraclisului Maicii Domnului și a ţinut cuvânt de învăţătură în Catedrala patriarhală.
Vineri, 2 august
A primit în audienţă pe PC pr. Sergiu-Marcel Vlad, preot al Comunităţii
Ortodoxe Române din Turcia, paroh al Bisericii „Sfânta Muceniţă Paraschevi“
din Istanbul.
Sâmbătă, 3 august
A oficiat slujba de sfinţire a unui nou autocar al Sectorului Pelerinaje al
Patriarhiei Române.
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Duminică, 4 august
A săvârșit Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură la Mănăstirea
„Înălţarea Sfintei Cruci“ - Caraiman, Bușteni. Împreună cu Preafericirea Sa au
slujit Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcop al Alexandriei și Teleormanului, și
Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei.
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a hirotesit întru arhimandrit
pe PC protos. David Petrovici, stareţul Mănăstirii „Înălţarea Sfintei Cruci“ Caraiman, Bușteni, și exarh pentru zona de munte Prahova.
În după-amiaza acestei zile, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a întâlnit cu tinerii din tabăra organizată la Mănăstirea Caraiman de Mitropolia
Europei Occidentale și Meridionale. A oferit copiilor și tinerilor revista
Chemarea Credinţei a Patriarhiei Române, cărţi de rugăciuni și iconiţe.
Marți, 6 august
A săvârșit Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în paraclisul cu
hramul „Schimbarea la Faţă a Domnului“ de la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei
Cruci“ - Caraiman, Bușteni.
S-a întâlnit cu participanţii la cea de-a 18-a întâlnire a Dialogului tinerilor
din Biserica Ortodoxă Română cu cei din Biserica Evanghelică din Germania
(Junger Dialog BOR-EKD), organizată, în perioada 6-12 august 2013, la
Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ de la Mănăstirea Caraiman.
A primit în audienţă pe PC pr. Dumitru Costică, protopop de Câmpina.
Miercuri, 7 august
A prezidat, la Reședinţa patriarhală, Permanenţa Consiliului eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Joi, 8 august
A primit în audienţă pe domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte.
A primit în audienţă pe domnul Marian Oancea, primarul comunei Snagov,
judeţul Ilfov.
Vineri, 9 august
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și pe domnul Mihai Scutaru
din Târgu Neamţ.
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Duminică, 11 august
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură la Mănăstirea
Cernica, din Arhiepiscopia Bucureștilor. La finalul Sfintei Liturghii, a hirotesit
întru arhimandrit pe PC protos. Maxim Bădoiu, stareţul Mănăstirii Cernica.
A transmis un mesaj de binecuvântare, intitulat Istorie, spiritualitate și cultură
la Târgoviște, cu prilejul evenimentelor organizate de Arhiepiscopia Târgoviștei
în ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și
Mitropolitul Ţării Românești, ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei.
Luni, 12 august
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord.
A primit în audienţă pe PC pr. prof. Ioan Sauca, directorul Institutului
Ecumenic de la Bossey - Elveţia.
Marți, 13 august
A întâmpinat, la Mănăstirea „Sfânta Maria“ - Techirghiol, stavropighie patriarhală, din judeţul Constanţa, icoana Maicii Domnului „Prodromiţa“ adusă
de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului din București. Alături de
Preafericirea Sa s-au aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, și Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. După întâmpinarea icoanei a fost săvârșită o slujbă de Polihroniu în cinstea Patriarhului
României, apoi Preafericirea Sa a vorbit celor prezenţi despre icoana Maicii
Domnului „Prodromiţa“ și despre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului,
hramul mănăstirii de la Techirghiol.
Joi, 15 august
În ziua sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie la
Mănăstirea „Sfânta Maria“ - Techirghiol, stavropighie patriarhală, cu ocazia hramului, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul
Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, înconjuraţi de
un sobor de preoţi și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat
semnificaţiile duhovnicești ale sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.
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Duminică, 18 august
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședinţa patriarhală.
Miercuri, 21 august
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A primit în audienţă pe PC pr. Cristian Ștefan, paroh al parohiei Vorona
Centru, Protopopiatul Botoșani.
Joi, 22 august
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal.
A primit în audienţă pe PC arhim. Qais Sadiq, președintele Centrului de
Studii Ecumenice din Aman, Iordania, și preot al comunităţii creștinilor
ortodocși de limbă arabă din București.
Vineri, 23 august
A întâmpinat, în Catedrala patriarhală, cinstitele moaște ale Sfinţilor și Drepţilor
dumnezeiești Părinţi Ioachim și Ana, care au fost aduse la București de o delegaţie a Mitropoliei de Tamassos și Orinis din Biserica Ortodoxă a Ciprului.
Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de
învăţătură despre Sfinţii Părinţi ai Maicii Domnului. Sfintele moaște au rămas
la Catedrala patriarhală pentru a fi cinstite de credincioși până duminică, 25
august 2013, când au fost duse în pelerinaj în Arhiepiscopia Dunării de Jos.
Sâmbătă, 24 august
A primit la Reședinţa patriarhală pe Înaltpreasfinţitul Părinte Isaia, Mitropolit
de Tamassos și Orinis, Biserica Ortodoxă a Ciprului.
Duminică, 25 august
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în Paraclisul
istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședinţa patriarhală.
A transmis un mesaj de binecuvântare cu ocazia resfinţirii Mănăstirii
Moldoviţa din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor.
159

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

Marți, 27 august
A primit în audienţă pe PC pr. Vasile Iorgulescu, parohul bisericii ortodoxe
românești „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Strasbourg, Franţa.
Miercuri, 28 august
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul
ortodox român al celor două Americi.
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa, Domnul Ion Jinga, Ambasadorul
României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
A primit în audienţă pe Excelenţa Sa, Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban,
Ambasadorul Românei la Vatican.
Joi, 29 august
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica
parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul“, Protoieria II Capitală. După Sfânta
Liturghie, a vizitat clădirea unde, din toamna acestui an, 2013, va funcţiona
centrul social al parohiei, cu o cantină socială și un cabinet medical.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal.
Vineri, 30 august
A primit în audienţă pe PC pr. Răzvan Tatu, parohul parohiei ortodoxe
românești din Johannesburg, Africa de Sud.
Sâmbătă, 31 august
A transmis un mesaj de binecuvântare, intitulat Ziua Limbii Române - sărbătoare a identităţii și demnităţii poporului român, cu prilejul sărbătorii Ziua
Limbii Române.
A efectuat o vizită de lucru la via și secţia de vinificaţie ale gospodăriei viticole
a Arhiepiscopiei Bucureștilor de la Jercălăi, judeţul Prahova.
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Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena,
ctitori ai locașurilor de cult
Arhim. Conf. Univ. Dr. Vasile Miron

Keywords: Saints Emperors Constantine and Hellen, founders of churchers, promotors of
Byzantine art and arhitecture

Sfinții Împărați Constantin și Elena au izbutit prin rânduiala și lucrarea proniatoare
a lui Dumnezeu să pună capăt persecuțiilor păgâne și să deschidă o epocă glorioasă
în istoria Bisericii creștine. Acești binecredincioși împărați au încurajat și sprijinit
Biserica în toate misiunile și activitățile ei liturgice, religioase și pastoral misionare
și au desfășurat o amplă campanie de rezidire și construire a locașurilor de cult, ctitorind biserici în majoritatea centrelor urbane ale imperiului, pe care le-au înălțat,
împodobit și înzestrat prin strădania și propria lor contribuție. În epoca de aur a
acestor împărați, Biserica se răspândește și se afirmă pregnant ca o instituție divinoumană, iar arta și arhitectura creștină încep să prindă contur și să se definească în
chip magistral. Exemplul acestor împărați a fost transpus în faptă și de voievozii
noștri români, ctitori de țară și de sfinte așezăminte, al căror memorie și cinstire
merită să fie pusă alături de marele împărat Constantin.

Pe firmamentul istoriei bisericești universale, numele Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena strălucește cu litere de aur, nu numai pentru faptul că
au pus capăt persecuţiilor îndreptate împotriva creștinilor și au deschis zorile
libertăţii religioase, ci, mai ales, pentru înlesnirile, binefacerile, proiectele și
reformele lor constructive, benefice și înnoitoare pe care le-au aplicat în scopul propășirii Bisericii lui Hristos, motiv pentru care, posteritatea creștină îi
cinstește și îi încununează întocmai cu apostolii1.
Atitudinea binevoitoare și favorabilă manifestată de împăratul Constantin
faţă de creștinism prinde contur și se traduce în faptă după apariţia minunată
1

Molitfelnic, Ed. IBMBOR, București, 2006, p. 103.
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a chipului sfintei cruci, care i se înfăţișase pe bolta cerului în miezul zilei,
împodobită de raze strălucitoare și însoţită de însemnarea: in hoc signo vinces2, iar mai apoi după confirmarea faptică a acestei preziceri, când, înarmat cu semnul biruitor al crucii (întipărit pe steagurile oștirii romane) îl
învinge pe Maxenţiu în lupta de la Pons Milvius în ziua de 27 octombrie
312, moment care inaugurează intrarea sa triumfală în Roma și proclamarea
sa ca împărat al Imperiului roman de apus.3
În urma acestor evenimente, împăratul începe să conștientizeze faptul că atât revelaţia avută, cât și victoria obţinută împotriva adversarului se
datoresc unei intervenţii și lucrări supranaturale care nu poate fi atribuită
decât Dumnezeului creștinilor, considerat de el, imaterial și universal, bun și
drept4, mai ales că Însuși Mântuitorul i se arătase în vis cu semnul crucii, pe
care-l văzuse ziua pe cer, poruncindu-i să închipuie la rândul său semnul ce
i se arătase sus pe cer, spre a se pune sub ocrotirea lui în luptele pe care avea
să le poarte cu dușmanul5.
Întâmplările acestea nu au rămas fără ecou si fără consecinţe, căci după
lupta de la Pons Milvius, Constantin cel Mare se face catehumen, citește
Sfintele Scripturi, se înconjoară de preoţi care să-i explice mai dinaproape
cine este Divinitatea apărută în vis și să-l instruiască în misterele noii credinţe6. De acum înainte se produce o transformare radicală în viaţa sa și în
itinerariul vieţii creștine, căci împăratul, luminat precum odinioară Saul pe
drumul Damascului, a perceput momentul providenţial al istoriei și a înţeles
taina crucii. El a intuit faptul că lumea păgână nu va mai putea supravieţui
și va trebui să facă loc lumii celei noi, singura care putea salva omenirea din
întuneric, din superstiţie și ignoranţă. Creștinismul și Biserica concentrau
atunci toate energiile lumii aceleia și deveneau singurele realităţi chemate să
imprime istoriei pecetea duhului lor. Cele mai valoroase capete ale societăţii
păgâne dezertau și se înscriau în rândurile creștinilor7.
2
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, cartea I, trad. în rom. de Radu
Alexandrescu, în col. „P.S.B.”, vol. 14, Ed. I.B.M.B.O.R., București, 1991, p. 76.
3
Prof. Ioan Bocioagă, Personalitatea lui Constantin cel Mare și politica lui socială, Galaţi,
1935, p. 12.
4
Prof. Ioan Bocioagă, Personalitatea lui Constantin cel Mare și... ,p.22.
5
Eusebiu de Cezareea, trad. rom. cit., p. 77.
6
Prof. Ioan Bocioagă, Personalitatea lui Constantin cel Mare și..., p. 36.
7
Dan Zamfirescu, Ortodoxie și romano-catolicism, Ed. Roza Vânturilor, București, 1992,
p. 24.
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Această adeziune era stimulată de însăși politica religioasă a împăratului,
care se simţea reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ8și, în această calitate,
îi ocrotea pe creștini. În Edictul de la Milan, promulgat în martie 313 împreună cu Licinius, împăratul Constantin nu numai că desemnează creștinismul
ca religio licita9, punându-l în raport de egalitate cu celelalte culte păgâne
recunoscute de stat, ci decretează și măsuri prin care să se restituie comunităţilor creștine averile confiscate de la biserici de către stat10, devenind în acest
sens, adevăratul protector al creștinilor pe care i-a sprijinit în toate circumstanţele și domeniile lor de activitate. Clerului creștin i-a acordat toate privilegiile recunoscute preoţilor păgâni. Membrii clerului erau scutiţi de la plata
taxelor și datoriilor faţă de stat, precum și de la serviciile în folosul statului.
Concomitent cu proclamarea libertăţii religioase, comunităţile creștine erau
recunoscute ca entităţi juridice legale; din punct de vedere legal, creștinismul
a fost așezat pe o poziţie total nouă. În același timp, Biserica se îmbogăţea din
punct de vedere material prin daruri în proprietăţi funciare, provenind din
resursele statului, sau prin donaţii de bani și grâne11.
O altă latură importantă a operei sale grandioase de consolidare și promovare a vieţii bisericești, o constituie zidirea de locașuri sfinte în toate centrele și regiunile imensului său imperiu. Istoricii recunosc în unanimitate că,
în vremea lui Constantin cel Mare, lumea romană se umple de biserici, iar în
sânul comunităţii creștine, în continuă creștere, se dezvoltă o intensă activitate teologică12, încurajată și susţinută cu sprijinul împăratului. În această
acţiune, el s-a bucurat și de iniţiativa și concursul mamei sale, sfânta împărăteasă Elena, care patronează construcţia unor splendide și monumentale
biserici în orașele importante ale imperiului. Împăratul „zidi biserici cu mare
cuviinţă”, iar„Sfânta Elena le împodobea cu odoare și vase de mare preţ13.
8
Charles Diehl, Istoria Imperiului bizantin, trad. în rom. de Carmen Roșulescu,
Ed. Scorilo, Craiova, 1999, p. 22 „Constantin era omul menit să reverse lumina binelui asupra
tuturor”, spune istoricul Eusebiu de Cezareea, trad. rom. cit., p. 82.
9
Prof. Ioan Bocioagă, Personalitatea lui Constantin cel Mare și..., p. 13.
10
Prof. Ioan Bocioagă, Personalitatea lui Constantin cel Mare și...,, p. 42.
11
A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, trad. în rom. de Ionuţ-Alexandru Tudorie,
Vasile Adrian Carabă, Sebastian Laurenţiu Nazâru, Ed. Polirom, Iași, 2010, p. 98.
12
Paul Lemerle, Istoria Bizanţului, trad. în rom. de Nicolae Șerban Tanașoca,
Ed. Universitas, București, 1998, p. 24.
13
Episcop Gherasim Timuș, Dicţionar aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor,
București, 1898, p. 236, 237.
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În continuare, ne vom referi la locașurile de cult construite și înzestrate
de acești mari stâlpi și corifei ai creștinătăţii.
*
Împăratul Constantin zidea și împodobea locașuri sfinte pentru că Îl
iubea pe Dumnezeu și ducea o viaţă curată, înălţând în duh de sfinţenie
rugăciunile sale lui Dumnezeu14.
Atât de arzătoare era preferinţa împăratului de a se ruga lui Dumnezeu
și a-I invoca ajutorul în clipele de primejdie și de grea cumpănă, încât făcu să
se zidească un oratoriu în palatul său, și când mergea la război, purta cu sine
un cort cu înfăţișare de paraclis, unde putea să laude pe Dumnezeu, să facă
rugăciuni și să ia parte la Sfintele Taine. Erau preoţi și diaconi, care urmau
trupele spre a-și îndeplini slujba lor. Din acest timp, fiecare legiune a avut
cortul său, cu o capelă, preoţi și diaconi15. Istoricul Eusebiu spune că aceste
corturi erau construite după chipul bisericii, astfel încât să-și poată înălţa
înăuntru, împreună cu episcopii, rugăciunile lor către Dumnezeu, (singurul)
dătător de biruinţă16, iar înaintea operaţiunilor de luptă, însuși împăratul
postea și se ruga în acel cort, unde avea revelaţii din partea divinităţii17.
Înainte de a începe campania febrilă de înălţare a locașurilor creștine de
cult, împăratul Constantin renovează și restaurează vechile biserici, distruse în
timpul împăraţilor persecutori18. O fericire dumnezeiască strălucea de acum în
toate bisericile care fusese dărâmate de fărădelegile tiranilor și care parcă reînviau acum după o lungă și nimicitoare pustiire. Căci am văzut – spune istoricul
Eusebiu – cum se ridicau din nou locașurile de cult până la o înălţime neajunsă
altădată și cu mult mai măreţe decât fuseseră mai înainte de a fi pustiite19.
Episcopilor și guvernatorilor de provincii le poruncește prin scrisori oficiale să se silească la lucrările ce se cer făcute prin sanctuare, și anume: sau
Eusebiu de Cezareea, trad. rom. cit., cartea I, p. 98.
Sozomen, Istoria bisericească, cartea I, cap. 8, trad. în rom. de Mitropolitul Iosif
GHEORGHIAN, București, 1897, p. 16.
16
Eusebiu de Cezareea, în trad. rom. cit., cartea a IV-a, p. 181.
17
Prof. Ioan Bocioagă, Personalitatea lui Constantin cel Mare și.., p. 34. A se vedea și
Eusebiu de Cezareea, trad. rom. cit., cartea I, p. 98
18
Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească , cartea a VIII-a, cap. 2, trad. în rom. de Pr.
Prof. Teodor Bodogae, în col. „P.S.B.”, vol. 13, București, 1987, p. 315.
19
Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească .... , cartea a X-a, cap. 2, p. 362.
14
15
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să refacă zidurile existente, sau să le înalţe, sau – acolo unde s-ar cuveni – să
purceadă la altele noi20.
O atenţie deosebită a acordat împăratul fostelor case de rugăciune ale
creștinilor confiscate în timpul persecuţiilor. Pe aceste edificii nu numai că
le restituie Bisericii, ci le amenajează și înfrumuseţează, iar vechile temple
păgâne le transformă în locașuri de cult. În acest sens, el emite și o lege
prin care ordona ca zidurile caselor de rugăciune să fie făcute mai înalte iar
bisericile lui Dumnezeu mai încăpătoare, atât în lungime cât și în lăţime21.
În ducerea la îndeplinire a acestei misiuni, însuși împăratul se implicase în
mod direct, alocând subvenţii și investind imense bunuri materiale pentru
înălţarea și ornamentarea locașurilor sfinte, încât oricine putea observa cum
a înzestrat el îmbelșugat prin propriile sale mijloace bisericile lui Dumnezeu,
mărind casele de rugăciune, făcându-le să arate mai semeţe și împodobind
sanctuarele cele mai de seamă ale bisericii cu nenumărate daruri votive22. În
Fenicia, la Heliopolis, în locul templului păgân închinat zeiţei Afrodita, unde
se organizau dezmăţurile și petrecerile orgiastice, împăratul a pus în locul
acela temeliile unei mari biserici, ca locaș de rugăciune. Și așa s-a înfăptuit
pentru prima oară ce nu se făcuse niciodată, din chiar pragul veacurilor:
cetatea închinătorilor idolești a fost socotită vrednică a primi în dar și un episcop sfinţit Dumnezeului Celui Prea Înalt, spre a-i călăuzi23. În majoritatea
cazurilor, templele păgâne oferite Bisericii din ordinul împăratului nu mai
corespundeau cadrului nou de desfășurare a cultului divin creștin care începe
să se distingă prin fastul, strălucirea și frumuseţea lui artistică și, din acest
motiv, creștinii le demolau și cu materialele rezultate din ele ridicau locașuri
de cult24 mai confortabile și mai spaţioase, în concordanţă cu spiritul noii
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., trad. rom. cit., cartea a II-a, p. 111.
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., p. 110.
22
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea I, p. 82.
23
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, p. 146, 150-151. Tot în
Fenicia, în orașul Tir, episcopul Paulin a zidit în anul 314 o biserică măreaţă pe care „a împodobit-o în cinstea întâi-stătătorilor cu tronuri prea frumoase în cinstea celor din frunte, iar pe
deasupra cu bănci așezate într-o rânduială și ordine cuviincioase, cu străni pentru preoţi, așa
cum se cuvine. Apoi a așezat în mijloc sfântul altar al tainelor sfinte, care, pentru a rămâne ferit
de mulţime, a fost înconjurat cu grilaj de lemn executat în cea mai aleasă fineţe, spre a oferi
privitorilor cea mai frumoasă priveliște”, Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, trad. rom.
cit., cartea a X-a, cap. 4, p. 373.
24
P. Lebedew, Liturgica sau explicarea serviciului divin, trad. și prelucrare de Iconomul
Nicolae Filip, București, 1899, p. 156. „Ne-a fost hărăzit să vedem, spune Eusebiu de Cezareea,
20
21
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religii revelate. În contrast cu templele păgâne, decoraţia internă a bisericilor
creștine s-a bucurat de cea mai mare atenţie25 și aceasta se datora în primul
rând faptului că majoritatea artiștilor de pe întinsul întregului imperiu nu
lucrau decât pentru preamărirea noii credinţe26. Asistăm în această epocă de
libertate la un proces de dezvoltare spectaculoasă a artei creștine caracterizată
printr-un program nou de tipuri de imagini: Nicăieri ca în biserica creștină
nu se potrivea pictura în interior. Subiecte noi din cele două cicluri biblice
servesc ca un admirabil auxiliar al cultului divin. Frescele interne alcătuiesc
o Biblie vorbitoare și celor ce nu știu să citească, fiind instructive ca și sculpturile artei gotice de mai târziu. Fiecare parte a bisericii are pictura sa după
serviciul ce se oficiază; artistul e liber, numai alegerea subiectului atârnă de
inteligenţa credincioșilor27.
Cât privește direcţia sau orientarea, bisericile creștine erau îndreptate de
regulă cu altarul spre răsărit28, de unde a licărit lumina cunoștinţei și a dreptei
credinţe, iar dacă ne referim la planul, forma și stilul construcţiei noilor biserici ale epocii constantiniene, trebuie să remarcăm de la bun început faptul că
acestea imitau în genere arhitectura greco-romană a vremii respective, adaptată în mod firesc cerinţelor și spiritului noii religii. Trăsăturile arhitecturale
ale unui astfel de gen de biserică se reflectă în forma bazilicii greco-romane
sau elenistice, numită de obicei bazilică latină29, datorită contextului istoric
o priveliște plăcută și dorită de toţi: praznice de întemeiere de biserici prin toate orașele precum
și târnosiri ale locașurilor nou construite, vizite ale episcopilor cu acest scop, întruniri între
credincioși de departe și de pretutindeni, apropiere sufletească de la popor la popor, unirea
mădularelor <<trupul lui Hristos>> într-o armonie desăvârșită”, Eusebiu de Cezareea, Istoria
bisericească, trad. rom. cit., cartea a X-a, cap. 3, p. 363.
25
Dr. P. Constantinescu - Iași, Arta și creștinismul, Chișinău, 1926, p. 16.
26
Egon Sendler, Icoana, imaginea nevăzutului, elemente de teologie, estetică și tehnică, trad.
din limba franceză de Ioana Caragiu, Florin Caragiu și monahia Doiniţa Ilie , Ed. Sofia,
București, 2005, p. 19.
27
Dr. P. Constantinescu - Iași, Arta și creștinismul.., p. 16. Dacă în primele trei secole,
pictura bisericească avea un pronunţat caracter simbolic și alegoric, așa cum au dedus cercetătorii, analizând scenele religioase din catacombe, începând cu epoca lui Constantin cel Mare
această pictură începe să înfăţișeze imagini din istoria creștinismului (Dr. Badea Cireșeanu,
Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici Creștine Ortodoxe de Răsărit, tomul II, București, 1910, p. 200).
28
Tertulian, Apologeticul, cap. XVI, trad. în rom. de Eliodor Constantinescu și
revăzută de David Popescu, în col. „P.S.B.”, vol. 3, Apologeţi de limbă latină, Ed. IBMBOR,
București, 1981, p. 63; Origen, Despre rugăciune, cap. 32, trad. în rom. de Pr. Prof. Teodor
Bodogae, Pr. Prof. Nicolae Neaga și Zorica Laţcu, în col. „P.S.B.”, vol. 7, București, 1982,
p. 288.
29
Pr. Prof. Petre Vintilescu, ,,Arhitectura religioasă bizantină”, în: Revista Biserica
Ortodoxă Română, LXXXIV(1966), nr.5-6, p. 584.
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în care s-a format și a evoluat, ca o simbioză a artei romane și a celei elene
în conţinutul căreia elementele definitorii nu s-au anihilat, ci au rămas distincte, rezultând din această combinaţie stilul bazilical, caracteristic tuturor
bazilicilor construite în timpul împăratului Constantin cel Mare30.
Denumirea stilului provine de la termenul bazilică, derivat de la grecescul
δασιλική care înseamnă locaș împărătesc. La origine, bazilicile romane erau
edificii publice prevăzute cu săli spaţioase, destinate întrunirilor cetăţenești
și politice, afacerilor comerciale și tribunalelor, unde principii și magistraţii
anchetau pe inculpaţi și aplicau sentinţele în numele împăratului. Pentru că
în perioada de libertate numărul credincioșilor se răspândise foarte mult și,
odată cu acest fenomen, se intensifică și cerinţele și necesităţile cultice, multe
din aceste clădiri au fost dăruite de împăratul Constantin cel Mare creștinilor
pentru oficierea serviciilor religioase31. Ele au fost transformate în locașuri de
cult, cu mici modificări structurale32 și cu păstrarea aceleiași denumiri de basilica, care, în noua condiţie și destinaţie nu mai reprezenta locuinţa împăratului
pământesc, ci locașul sfinţit de laudă și preamărire a Împăratului ceresc în care
se adună credincioșii pentru a se împărtăși din darurile și adevărurile mântuirii.
Din cuvântul latinesc basilica a pătruns în limba noastră cuvântul biserică, fapt ce denotă că perioada de încreștinare în masă a populaţiei dacoromane coincide cu cea de răspândire a bazilicii ca formă de locaș de cult
creștin, eveniment care s-a petrecut tocmai în timpul domniei împăratului
Constantin cel Mare33.
În general, majoritatea locașurilor de cult zidite în această perioadă păstrează forma de corabie, pentru a arăta în înţeles simbolic că biserica este
30
Ion Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare, Ed. Știinţifică și Enciclopedică,
București, 1982, p. 6.
31
P. Lebedew, trad. rom. cit., p. 133; Dr. Badea Cireșeanu, Tezaurul liturgic..., p. 101.
32
Forma cea mai veche a bisericilor creștine din această perioadă este cea lunguiaţă sau
dreptunghiulară, încheiată în partea de răsărit printr-un semicerc numit absidă, așa cum a fost
concepută corabia lui Noe și cum a fost zidit templul lui Solomon. Această formă este descrisă în
Constituţiile Sfinţilor Apostoli, cartea a II-a, cap. 57, trad. în rom. de Pr. Gh. N. Niţiu, București,
1907, p. 105.
33
Ion Barnea, ,,Preocupări ale Sfântului Constantin cel Mare la Dunărea de Jos”, în:
Mitropolia Olteniei XXXII (1980), nr.1-2, p. 32. Că denumirea de bazilică era atribuită locașurilor de cult creștine, ne-o spune însăși Eusebiu de Cezareea (Viaţa lui Constantin..., trad.
rom. cit., cartea a III-a, p. 140) și Sf. Ambrozie al Milanului (Scrisoarea a XX-a către sora sa
Marcellina, trad. în rom. de Prof. David Popescu, în col. „P.S.B.”, vol. 53, Scrieri, partea a doua,
București, 1994, p. 108).
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corabia duhovnicească care îi izbăvește pe credincioși din valurile învolburate ale acestei vieţi și îi conduce la limanul mântuirii. O altă particularitate a stilului bazilical o constituie împărţirea interiorului în trei sau cinci
secţiuni numite nave, delimitate prin șiruri longitudinale de coloane, sau în
unele cazuri înlocuirea formei dreptunghiulare cu forma exterioară de cruce,
prin adăugarea de nave transversale, procedeu inaugurat de însuși împăratul
Constantin cel Mare34, ca drept mărturie că a primit crucea ca semn de biruinţă și scut de apărare al imperiului și al creștinismului. În bisericile construite de dânsul, împăratul Constantin începu să așeze osemintele apostolilor și
ale altor sfinţi35, obicei consfinţit în timp de tradiţia canonică36. Pe temeiul
acestui obicei s-a extins cultul martirilor și a tuturor categoriilor de sfinţi,
pentru că cinstirea sfinţilor s-a generalizat mai întâi prin rostirea de cuvântări panegerice și întrunirea de reuniuni liturgice solemne deasupra locurilor
unde erau îngropate moaștele lor și unde, ulterior, urmau să se înalţe altarele
noilor biserici37. Datorită acestei practici, odată cu înflorirea noii arhitecturi
creștine, toate jertfelnicele încep să se construiască din piatră38.
Cel dintâi locaș de cult creștin de tip bazilical, înălţat de Constantin este
basilica din Lateran (astăzi San Giovanni în Laterano) începută în anul 31339,
după ce, în anul anterior, când obţinuse victoria împotriva lui Maxenţiu,
palatul imperial din același loc îl cedase episcopului Romei ca reședinţă episcopală, iar în anul 313 papa Melchiade convoacă un sinod în acest local40.
Din păcate, nu prea avem resturi arhitectonice din fosta bazilică constanti34
În forma crucii au fost zidite cele două biserici din Constantinopol: Biserica Sfinţii
Apostoli și Biserica Sfânta Sofia (Dr. Badea Cireșeanu, Tezaurul liturgic..., p. 105; Iconom Ilie
Teodorescu, Liturgica, București, 1923, p. 31; Dr. Vasile Mitrofanovici, Prof. Dr. Teodor
Tarnavschi, Mitropolit Dr. Nectarie Cotlarciuc, Liturgica Bisericii Ortodoxe, cursuri universitare, Cernăuţi, 1929, p. 210).
35
Prof. Eusebiu Popovici, Istoria bisericească, vol. II, trad. în rom. de Athanasie,
Episcopul Râmnicului Noului Severin și Gherasim, Episcopul Eparhiei Argeșului , București,
1900, p. 571-572.
36
„Sporind în măsură considerabilă comunităţile creștine și neavând pretutindeni martiri
sau moaște ale martirilor, Sinoadele Ecumenice au dispus ca Biserica să caute să-și câștige cel
puţin o părticică din moaștele unui martir, pe care să o așeze la temelia altarului”, Dr. Sebastian
Stanca, Graiul antimiselor, în vol. „Omagiu I.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan”, Sibiu, 1940, p. 719.
37
L. Duchesne, Origines de culte chrétien, Paris, 1925, p. 420.
38
Sf. Grigorie de Nyssa, Cuvântare la ziua Luminilor, trad. în rom. de Ierom. Agapie
(Corbu), în vol. „Omilii la praznice împărătești”, Ed. Sfântul Nectarie, Arad, 2010, p. 48.
39
Ion Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare.., p. 79.
40
Episcop Gherasim Timuș, Dicţionar aghiografic cuprinzând..., p. 236.
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niană în baza cărora să putem reconstitui imaginar planul iniţial al construcţiei. Istoricii susţin că bazilica avea un transept și un baptister măreţ și era
împodobită cu mozaicuri cu frumoase compoziţii care acopereau câmpurile
libere ale pereţilor și îndeosebi curbele absidelor41. Celelalte bazilici și edificii
creștine sunt niște martyria, înălţate deasupra mormintelor Sfinţilor Apostoli
Petru și Pavel și a altor martiri creștini, sau mausolee aparţinând unor membri ai familiei imperiale42.
Bazilica Sf. Petru din Roma, a cărei construcţie a început aproximativ un
deceniu mai târziu decât basilica din Lateran, prelungindu-se chiar până spre
mijlocul sec. al IV-lea, este socotită cronologic prima bazilică-martyrium în
adevăratul înţeles al cuvântului. Era o bazilică de mari proporţii, cu transept,
având cinci nave, absidă spre apus și atrium cu patru portice spre răsărit,
unde se află intrarea43.
De dimensiuni mult mai modeste sunt bazilicile-martyrium, cu câte
trei nave construite în timpul lui Constantin deasupra mormintelor sfinţilor
Laurenţiu și Agnese44. Tot cu sprijinul și iniţiativa împăratului Constantin
au fost înălţate la Roma următoarele locașuri: bazilica Sf. Apostol Pavel (deasupra mormântului său) astăzi numită San Paolo fuori demura, așezată pe
via Ostiense, arsă în incendiul din 1823 și refăcută, după planul cel vechi;
bazilica Apostolorum din cuprinsul catacombei San Sebastiano, pe via Appia,
unde în cursul sec. al III-lea au fost transportate, temporar, moaștele Sfinţilor
Apostoli Petru și Pavel și bazilica martirilor Marcellinus și Petru de pe via
Labicana45.
La data de 11 mai 330, pe malurile Bosforului, împăratul Constantin
inaugurează noua sa capitală - Constantinopolis46 sau „Noua Romă” pe care a
înzestrat-o cu palate superbe și numeroase edificii publice. Decorul urbanistic a fost întregit și de câteva biserici renumite prin care împăratul, înţelegea
Dr. P. Constantinescu-Iași, Arta și creștinismul.., p. 17, Ion Barnea, Octavian Iliescu,
Constantin cel Mare ..., p. 79.
42
Dr. Badea Cireșanu, Tezaurul liturgic..., p. 102.
43
A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, I-er vol.
“Architecture”, Paris, 1946, p. 293-305.
44
A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et…. , p. 305-308.
45
P. Testini, Archeologia cristiana, Roma, 1958, p. 216-218. A se vedea și Liturgia, encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, publiée, sous la direction de l’Abbé R. Aigrain,
Paris, 1943, p. 638.
46
Charles Diehl, trad. rom. cit., p. 21.
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să-și pună orașul sub ocrotirea Dumnezeului său. Plin de dumnezeiescul duh
al înţelepciunii, împăratul a hotărât să cureţe cetatea ce-i purta numele de
toate formele de idolatrie, astfel încât prin templele ei să nu mai rămână nici
urmă de statui ale așa-zișilor zei, care să poată fi venerate, nici altare mânjite
de sângele jertfelor, nici arderi de tot, nici sărbători închinare demonilor,
nici vreo altă formă de superstiţie47. Dintre bisericile construite în reședinţa
sa imperială, trei sunt mai reprezentative: bazilica închinată Înţelepciunii
divine (Sf. Sofia) care urmează să devină biserică palatină și episcopală; bazilica închinată păcii divine (Sf. Irina), înălţată pe vechea acropole a orașului,
și bazilica Sf. Apostoli.
Biserica Sfânta Sofia avea pe din afară forma unui dreptunghi alungit, iar înăuntru forma de cruce pe care i-o conferea șirurile de coloane care
împărţeau interiorul48. Zidită din grindiș și căpriori49, biserica era dispusă în
cinci nave50 și avea o bibliotecă și un baptisteriu foarte încăpător, încât oferea posibilitatea desfășurării ședinţelor sinodale51. Biserica aceasta va deveni
model pentru locașurile de cult din perioada următoare.
Biserica Sfânta Irina a fost la origine o bazilică cu cupolă, prefigurând
incipient stilul bizantin de mai târziu. Împăratul Justinian o reconstruiește în
anul 532, dându-i o formă mai impunătoare prin adăugarea a două cupole52.
Cea mai somptuoasă dintre toate rămâne prin excelenţă biserica Sfinţilor
Apostoli înălţată în centrul capitalei. Această biserică, după ce a făcut-o să se
înalţe cât să nu găsești cuvinte a spune, a acoperit-o de jos până sus cu pietre
de toate culorile, care-ţi furau privirile; partea ei de deasupra a împărţit-o
în fâșii înguste și a poleit-o în întregime cu aur. Deasupra acesteia el i-a pus
ca pază sigură împotriva ploilor un acoperiș de aramă – nu de ţiglă; dar și
el strălucea de atâta mulţime de aur încât îi puteai vedea chiar din depărtare
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 144.
Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica generală, cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină, ediţia a IV-a, Ed. Partener, Galaţi, 2008, p. 558.
49
Pr. Prof. Petre Vintilescu, ,,Arhitectura religioasă bizantină”…, p. 593. Pe locul acestei
biserici care a fost arsă în timpul răscoalei Nica, din anul 532, Justinian a înălţat monumentala
catedrală Sfânta Sofia, neîntrecută în grandoare și frumuseţe artistică, o adevărată capodoperă a
stilului arhitectonic bizantin.
50
Stelian Brezeanu, O istorie a Imperiului bizantin, Ed, Albatros, București, 1981, p. 11.
51
Dr. Badea Cireșeanu, Tezaurul liturgic..., p. 108, 153.
52
Pr. Prof. Petre Vintilescu, ,,Arhitectura religioasă bizantină”..., p. 592.
47
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străfulgerările revărsându-se în lumina soarelui53. În această biserică faimoasă
a adăpostit moaștele celor 12 Apostoli, depuse în douăsprezece sarcofage, în
mijlocul cărora urma să fie așezat trupul său într-un sarcofag anume pregătit și dispus în partea centrală a mausoleului, ca să fie străjuit de o parte și
de cealaltă de câte șase Apostoli, el fiind considerat al 13-lea apostol54. Este
pentru prima dată când se clădește un mausoleu intra muros (în interiorul
zidurilor cetăţii) împotriva prescripţiunilor legilor romane de atunci, care
prevedeau ca mormintele să fie amenajate în afara incintei orașului. De data
aceasta, mausoleul lui Constantin și ale altor împăraţi care vor fi înmormântaţi în corpul acestui locaș de cult, alături de Sfinţii Apostoli, vor constitui
un exemplu demn de urmat pentru întreaga lume creștină și, nu în ultimul
rând, pentru voievozii noștri români, care vor imita pilda marelui împărat
Constantin.
Istoricul Eusebiu ne mai informează că împăratul Constantin a mai
ctitorit în noua sa capitală a imperiului biserici mari închinate mucenicilor55, care nu pot fi altele decât cele menţionate de un mare istoric român
și anume: biserica Sf. Mucenici Serghie și Vac, biserica Sf. Gheorghe, biserica Sf. Arhanghel Mihail, a Sfântului Agatonicus, a Sfântului Procopie, a
Sfântului Acatius, a Sfântului Filimon și a Sfântului Eudoxiu, precum și cele
ctitorite de mama sa Elena, care a întemeiat bisericile închinate în cinstea
următorilor sfinţi: Sf. Teodor, Sf. Carp și Sf. Vavila56.
După Roma și Constantinopol, atenţia împăratului se îndrepta spre
locurile sfinte ale Palestinei, în provinciile căreia înalţă biserici noi, mult
mai zvelte și mai strălucitoare ca cele vechi. În primii ani ai secolului IV,
spune un istoric francez, când izbânda creștinismului a îngăduit cercetarea
liberă a locurilor sfinţite de începuturile sale, Ierusalimul și împrejurimile
lui s-au umplut de biserici. Pretutindeni au fost construite bazilici: pe locul
Sfântului Mormânt regăsit de Sfânta Elena, pe Muntele Măslinilor consfinţit
de Înălţarea Mântuitorului, în locul pe care tradiţia îl arăta ca fiind cel al
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a IV-a, trad. rom. cit., p. 182.
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a IV-a, trad. rom. cit., p. 182. Ion
Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare.., p. 49, 82. În muzeul din Constantinopol
se păstrează și astăzi sarcofagul de porfir în care se crede că a fost depus trupul împăratului
Constantin.
55
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin...,, cartea a III-a, p. 144.
56
Nicolae Iorga, Istoria vieţii bizantine, Ed. Enciclopedică, București, 1974, p. 76.
53
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Cenaclului, în casa Sfintei Ana sau pe mormântul Fecioarei; iar pe suveranii
creștini din veacurile următoare, Evdochia, în secolul V, ca și Justinian în
secolul următor, au continuat în Ierusalim această cucernică lucrare57.
Grija deosebită a împăratului se îndreaptă, cum era și firesc, spre locul
pătimirilor, înmormântării și învierii lui Iisus, pe care-și propune să-l împodobească cu locașuri de cult monumentale, menite să impresioneze posteritatea creștină, prin proporţiile, farmecul și valoarea lor și să se perpetueze
astfel peste veacuri comemorarea și cinstirea evenimentelor capitale din istoria mântuirii neamului omenesc. Pentru transpunerea în faptă a acestui ideal,
împăratul solicită concursul înalţilor demnitari și guvernatori de provincii
și, în primul rând, a episcopului Ierusalimului, Macarie, căruia îi trimite
în anul 326 o scrisoare prin intermediul mamei sale, rugându-l să o sprijine
în ampla acţiune de restaurare a bisericilor ruinate de păgâni și în curăţirea
locurilor sfinte profanate de altarele și jertfele idolești58. Obiectivul principal
pe care îl urmărea împăratul era construirea unei biserici măreţe deasupra
cinstitului mormânt al Domnului, misiune încredinţată pioasei sale mame,
în vârstă de 80 de ani.
Ajunsă la locurile sfinte, Sfânta Elena a căutat cu râvnă Sfânta Cruce
pe care fusese răstignit Mântuitorul, făcând cuvenitele săpături pe dealul
Golgota, unde fusese mormântul Domnului și unde în anul 119 împăratul
Adrian (117-138) zidise un templu păgân în cinstea zeiţei Afrodita59. După
ce a văzut locul acela unde s-au întâmplat Patimile (Domnului) pentru mântuirea noastră a tuturor, ea a dat poruncă să se dărâme deîndată acel spurcat
templu păgânesc și să se ducă de acolo dărâmăturile. După ce a ieșit la iveală
mormântul, care fusese ascuns până acum, au apărut trei cruci, acoperite de
pământ, lângă mormântul Domnului, toţi erau pe deplin convinși că una
dintre aceste cruci a fost cea a Domnului nostru Iisus Hristos, iar celelalte
două ale tâlharilor celor ţintuiţi odată cu Acesta. Nu știau totuși care era
crucea care s-a atins de trupul Domnului și pe care s-au prelins picăturile
Charles Diehl, Călătorii istorice și de artă, trad. în rom. de Ion Herdan, Ed. Sport
- Turism, București, 1984, p. 215.
58
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 138-140,
Episcop Gherasim Timuș, Dicţionar aghiografic cuprinzând..., p. 190, 238; Vieţile sfinţilor pe
luna mai, Ed Episcopiei Romanului, Chișinău, p. 402.
59
Ierom. Ieraclie, Mărgăritare sau evangheliile sărbătorilor și explicarea lor populară,
Chișinău, 1935, p. 140.
57
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sfântului Său sânge. Atunci, cel prea înţelept și cu adevărat dumnezeiesc,
întâistătătorul (episcopul) orașului Ierusalim, Macarie, a înlăturat îndoiala în
felul acesta: S-a atins fiecare dintre aceste cruci, cu rugăciune fierbinte, de o
femeie de neam bun, care era bolnavă de multă vreme și s-a cunoscut puterea
Crucii mântuitoare, căci aceasta, îndată ce s-a atins de trupul femeii, a înlăturat acea boală grea și a arătat-o sănătoasă60 . Sfânta Elena a împărţit în două
crucea cea mântuitoare. O parte din ea a trimis-o la Constantinopol fiului
ei Constantin pentru a o păstra în reședinţa sa imperială, iar pentru cealaltă
parte a făcut o cutie din material de argint și a dat-o episcopului orașului,
poruncindu-i ca să păstreze pentru generaţiile viitoare cele ce amintesc despre
mântuire61.
Pe locul Răstignirii și al Învierii Domnului, împăratul Constantin construiește un ansamblu măreţ de locașuri sfinte, pe care Eusebiu îl numește
Noul Ierusalim cel prezis de profeţi62.
Cel mai impunător edificiu din acest complex este bazilica Sfântului
Mormânt, numită Martyrion fiindcă fusese așezată pe locul răstignirii și
îngropării Mântuitorului63, fapt pentru care era numită și Martyrionul cel
mare64. Ea a fost inaugurată în anul 335, în prezenţa împăratului Constantin,
fiind sfinţită în ziua de 13 septembrie, iar la 14 septembrie episcopul Macarie
prezintă lemnul Sfintei Cruci mulţimii adunate la praznic, înălţându-l în
văzul tuturor, eveniment în amintirea căruia Biserica a rânduit sărbătoarea
Înălţării Sfintei Cruci65.
Această bazilică mai purta denumirea și de biserica Învierii, pentru că
împăratul o înălţase ca o mărturie impunătoare a mântuitoarei Învieri, îngrijindu-se să fie nespus de frumoasă în toate părţile, cu cheltuială și cu fast de-a
dreptul împărătești66. În acest locaș săvârșea Sfântul Chiril al Ierusalimului
Teodoret, Episcopul Cirului, Istoria bisericească, cartea I-a, cap. 18, trad. în rom. de
Pr. Prof. Vasile Sibiescu, în col. „P.S.B.”, vol 44, Ed. IBMBOR, București, 1995, p. 62.
61
Teodoret, Episcopul Cirului, Istoria bisericească.... , p. 63.
62
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 140.
63
„Locul Căpăţânii și acest loc al învierii nu se numește biserică, așa cum se numesc celelalte
biserici, ci locul de mucenicie”, Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a XIV-a, trad. în rom. de
Pr. Prof. Dumitru Fecioru, în vol. „Cateheze”, Ed. IBMBOR., București, 2003, p. 225.
64
Sozomen, trad. rom. cit., p. 74.
65
L. Duchesne, Origines de culte chrétien.., p. 291; Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui
Constantin..., cartea a IV-a, trad. rom. cit., p. 177-178; Petru Lebedew, trad. rom. cit., p. 311;
Ierom. Ieraclie, Mărgăritare sau evangheliile sărbătorilor..., p. 140.
66
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 141.
60
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(†386) instrucţia catehumenilor, cărora le amintea adeseori în catehezele
sale că această clădire a sfintei biserici a fost zidită pe fericitul mormânt al
Domnului, prin dorinţa iubitoare de Hristos a împăratului Constantin cel
Mare, care a ridicat această sfântă biserică a Învierii Mântuitorului, îmbrăcată
în argint și ferecată în aur, și a împodobit-o cu odoare de argint, de aur și de
pietre scumpe67. Bazilica avea cinci nave și era construită din piatră șlefuită,
cu acoperiș de plumb și cu pereţii interiori placaţi cu marmură colorată,
prevăzută spre est, unde se afla intrarea, cu un atrium cu patru portice. Spre
vest, bazilica continua cu un alt atrium care făcea legătura cu absida ce închidea grota cu mormântul Mântuitorului. Absida constituia partea cea mai
importantă a complexului arhitectural, fiind prevăzută în interior cu un brâu
circular format din douăsprezece coloane (după numărul Sfinţilor Apostoli),
având capitelurile ornamentate cu vase mari de argint68. Din acest ansamblu arhitectural constantinian, care a continuat să existe aproape neschimbat
până în sec. al XI-lea, n-au mai rămas decât câteva coloane și un fragment
din zidul absidei69.
Prin râvna și strădania împărătesei Elena s-au mai construit tot acum
două sfinte, impunătoare, frumoase și pururi vrednice de amintire locașuri70și anume, biserica Nașterii Domnului din Betleem, amplasată pe locul
peșterii în care se născuse Mântuitorul, și biserica Înălţării Domnului de pe
muntele Eleonului sau al Măslinilor de unde S-a înălţat Mântuitorul la cer și
unde, potrivit unei tradiţii, se afla o grotă în care Dumnezeiescul Învăţător își
iniţiase ucenicii, făcându-le cunoscute învăţăturile Sale cele tainice și negrăite. Și acestor sfinţite locașuri le-a arătat împăratul cuvenita cinstire și dăruire, înzestrându-le împărătește cu darurile sale și adăugând râvnei maicii sale
(o sumedenie de) vase de argint și de aur, și ţesături de toate culorile71.
Împăratului Constantin i se mai atribuie încă trei bazilici orientale: cea de
la stejarul Mamvri, unde Sfânta Treime i se descoperise patriarhului Avraam
în chipul celor trei călători (Facere XVIII, 1-16), cea din Nicomidia, zidită
pe locul celei vechi distrusă în timpul persecuţiei lui Diocleţian (285-305) și
Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a XIV-a, trad. rom. cit., p. 231, 239.
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 141.
69
A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des…, p. 256-257, 258, 264, 282.
70
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 142.
71
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., cartea a III-a, trad. rom. cit., p. 142.
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cea din Antiohia, unică prin frumuseţea ei, neobișnuită prin mărime și străjuită din toate părţile de ziduri puternice, în mijlocul cărora locașul însuși – de
formă octogonală – se înălţa neînchipuit de semeţ, înconjurat de jur-împrejur cu (două caturi de) încăperi, unele la nivelul pământului, altele deasupra
lor72. Pentru bogăţia decorului arhitectural, această ultimă bazilică a metropolei
Orientului a fost numită Domus Aurea și despre ea se afirmă că a fost modelul
cunoscutului San Vitale din Ravenna, precum și a altor biserici de același tip73.
Fiind biserică episcopală, acest locaș avea în incinta lui și un baptisteriu, așa
cum exista și în biserica Învierii din Ierusalim74 pe care am descris-o anterior.
Aghiografii creștini susţin că împărăteasa Elena a mai zidit încă optsprezece biserici, înfrumuseţându-le cu toate podoabele și înzestrându-le cu îndestulate averi75. Aceste biserici au fost construite în locurile unde s-au petrecut
cele mai importante fapte și minuni consemnate de istoria biblică și tradiţia
creștină, cum ar fi: mormântul din grădina Ghetsimani, unde a fost îngropat
trupul preacurat al Sfintei Fecioare Maria, mormântul lui Lazăr din Betania,
malul Iordanului, în preajma locului unde s-a botezat Mântuitorul Hristos,
ţărmul Mării Tiberiadei, unde săvârșise Mântuitorul minunea înmulţirii pâinilor și a pescuirii minunate, locul unde fusese casa Mariei Magdalena și spaţiul unde se aflase casa în care locuia soacra lui Petru, vârful muntelui Tabor,
unde se schimbase Mântuitorul la faţă, în cetatea Nazaret, unde arhanghelul
Gavriil îi binevestise Sfintei Fecioare că va naște pe Domnul Iisus, în Cana
Galileii, pe locul casei unde prefăcuse Mântuitorul apa în vin, pe culmea
muntelui Sion, pe pajiștea unde îngerul Domnului înștiinţase pe păstori că
s-a născut Mesia cel prezis de prooroci, în fostele curţi ale arhiereului Caiafa,
lângă scăldătoarea Siloanului, unde se vindecase orbul din naștere, în valea
profetului Ieremia76, etc. Toate aceste locașuri de cult au fost înzestrate cu
daruri alese și cu obiecte religioase de mare preţ.
După modelul arhitectural al bazilicilor din Palestina, împăratul Constantin a mai construit o dublă bazilică creștină la Trier (Augusta
Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin..., p. 145, 214.
A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des.., p. 214-227.
74
Dr. Badea Cireșeanu, Tezaurul liturgic..., p. 151.
75
Vieţile sfinţilor pe luna mai, ed.cit., p. 403.
76
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, versiunea românească din sec. al
XVII-lea, cu traducerea fragmentelor păstrate din originalul slavon de Academician Gheorghe
Mihăilă, Ed. Roza Vânturilor, București, 2010, p. 76-77.
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Treverorum), fosta capitală a ţinuturilor occidentale ale imperiului77, iar în
regiunile locuite astăzi de noi, Sfântul Împărat Constantin a realizat mari
înfăptuiri: a construit un pod peste Dunăre la Sucidava (Celei-Corabia, jud.
Olt), a consolidat cetăţile de frontieră de pe malul Dunării pentru a stăvili
invazia barbarilor în imperiu, i-a învins pe goţi pentru că făceau incursiuni
de pradă în aceste zone limitrofe și a construit numeroase cetăţi și bazilici în
părţile noastre. În Dobrogea sunt multe și frumoase cetăţile și bisericile creștine, ridicate de Constantin cel Mare, înainte, în toate târgurile și orașele, ba
și în multe sate romane ale Dobrogei78.
Cele mai multe bazilici paleocreștine au fost descoperite în centrele
urbane dobrogene: Tomis, Histria, Calatis, Durostorum, etc. Numai în cetatea Tropaeum Traiani, ridicată în anul 170 la rang de municipium și refăcută
din temelii sub Constantin și Licinius, s-au descoperit patru bazilici creștine
în urma săpăturilor arheologice efectuate aici de Profesorul Grigore Tocilescu
între anii 1891-190979.
Cât privește arta și arhitectura în care erau decorate și concepute aceste
sfinte locașuri de cult, trebuie precizat mai întâi faptul că acum, în faza
începutului lor de dezvoltare, acestea reprezentau o sinteză a îmbinării elementelor tradiţionale grecești cu cele provenite din lumea orientală sau
asiatică. Însăși forma bazilicii creștine reflectă rezultatul interferenţei civilizaţiei greco-romane și cu cea orientală, dar mai ales cu principiile artei
elenistice. Asistăm în această perioadă la o adevărată renaștere arhitecturală
oglindită în locașuri bisericești de toate tipurile: bazilici elenistice și boltite,
edificii pe plan central (octogonale și circulare), biserici cu cupolă, biserici
treflate și în formă de cruce cu cupolă centrală, ridicate în marile centre
ale creștinătăţii: Roma, Constantinopol, Antiohia, Ierusalim și în celelalte
regiuni ale imperiului80.
Ioan Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare.., p. 82.
Vasile Pârvan, Începuturile vieţii române la gurile Dunării, Ed. Cartea Românească,
București, 2000, p. 162.
79
Ion Barnea, Octavian Iliescu, Constantin cel Mare.., p. 98.
80
Charles Diehl, Manuel d’art byzantin, tome I, Paris, 1925, p. 101-102. Elenismul a fost
deschis întotdeauna influenţelor orientale. „La Ierusalim, la Betleem, la Nazaret, ale căror biserici au trebuit să exercite o influenţă profundă și durabilă, se construise cu meșteri și artiști din
vechea Mesopotamie, unde, între elementele artei vechi de acolo a trebuit să pătrundă în aceste
civilizaţii elenistice vasta cupolă à trompes d’angle”, Nicolae Iorga, Istoria vieţii bizantine...,
p. 74.
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Prin mesajul și tehnica lor, această varietate de teme și forme originale
ale artei sacre aveau menirea de a sluji ideea creștină, exprimând plenitudinea
adevărurilor de credinţă și predispunând pe credincioși la reculegere, interiorizare, rugăciune și trăire autentică a învăţăturii evanghelice.
Acum începe să se cristalizeze arta, cultura și arhitectura bizantină cu
fond și inspiraţie eminamente creștină. Însăși Bisericile (creștine) înălţate în
această perioadă în cele trei centre (Roma, Constantinopol și Ierusalim) erau
simboluri ale triumfului Bisericii creștine pe pământ81, iar această victorie
definitivă a creștinismului a fost idealul suprem care l-a însufleţit pe marele
împărat Constantin, întemeietorul imperiului creștin și oriental82.
Simţindu-se reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, împăratul
Constantin a acţionat ca un instrument al Providenţei dumnezeiești și s-a
conformat întru totul planului divin al lui Dumnezeu, imprimând spiritul
credinţei și al moralei creștine în toate structurile organizatorice ale vieţii
social politice ale imperiului și făcând din cetatea Bizanţului educatorul
Orientului slav și asiatic, al cărui popoare îi datorează religia, limba lor literară, arta și guvernarea83.

Summary: The Holy Emperors Constantine and Helen – founders of the holy
places of worship
The reign of the Holy Emperor Constantine does open, within the history of
the Christian Church, a revolutionary forward-looking era, remarkable with great
transformations and achievements, all being accomplished with the support and on
the initiative of this pious Christian emperor actuated by God’s providential hand.
The remarkably vast action of building and endowing the sacred dwellings of
worship, which he most generously erected and decorated at his own expenses, is to
be placed among Constantine’s religious reforms and innovating beneficial measures
that he took with a view to supporting and promoting the life and activity of the
Christian Church.
The religious freedom having been thoroughly granted by the promulgation
of the 313 Edict of Milan, the emperor first began to rebuild and restore the ancient
A. A. Vasiliev, trad. rom. cit., p. 99.
Paul Lemerle, trad. rom. cit., p. 39.
83
Charles Diehl, Istoria Imperiului bizantin..., în Prefață, trad. rom. cit., p. III.
81
82
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Christian churches destroyed during the persecutions, the he converted the ancient
pagan temples into dwellings of cult especially devoted to Christians, and donated
to the Church more than one building and public edifice for the religious services
to be celebrated therein. These latter ones were named basilicas (it is from this term
that subsequently derived in Romanian the word biserică, attributed to the Christian
holy place of worship).
It is in the great cities of the empire that the most majestic and emblematic
churches were built in Constantine’s era, such as: in Rome – the basilica in the
Lateran, the basilica of Saint Peter the Holy Apostle, the basilica of Saint Paul the
Holy Apostle; the Apostolorum basilica, as well as two other basilicas devoted to
four holy martyrs; in Constantinople – Saint Sophia church, Saint Irene church,
The Holy Apostles church, as well as other eleven churches devoted to a number of
holy martyrs, among which three churches were founded by Constantine’s mother,
the empress Helen.
In the Holy Land, Constantine build a vast remarkable complex of churches,
among the most magnificent is the church of the Holy Sepulcher in Jerusalem,
also named „the church of the Resurrection”, composed of five naves, after which
there followed in chronological order: the church of the Nativity of the Lord in
Bethlehem, and the church of the Ascension of the Lord, on the Mount of Olives.
The empress Helen founded a number of eighteen churches in Palestinian lands,
and her son, the emperor Constantine added another four churches to them, erected
as follows: near the oak tree of Mamre, in Nicomedia, in Antioch, and at Augusta
Treverorum in Gaul, the former imperial residence in the Western territories.
The historian Vasile Pârvan said that many churches were built in the urban
centers of today Dobrudja, on the initiative and with the material support granted
by the great emperor Constantine.
The reign of this emperor illustrative of the early period in which the Byzantine
art and architecture started to assume shape.
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Viața creștină în Imperiul Bizantin
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Lucrarea Istoria bizantină a istoricului bizantin de secol VI Teofilact Simocata,
centrată asupra domniei împăratului bizantin Mauricius, oferă informații importante
cu privire la istoria Imperiului bizantin din perioada invaziilor barbare, asupra teritoriilor locuite de strămoșii poporului român. Cronica cuprinde numeroase referiri cu
privire la organizarea Bisericii creștine din Imperiu, a misiunii acesteia în teritoriile
barbare, a ierarhilor din acea perioadă și a cultului dedicat sfinților și martirilor.

Preliminarii:
Pentru viața Bisericii creștine, literatura istorică bizantină constituie una
din mărturiile cele mai alese și credibile.
Prin întemeierea în chip văzut a Bisericii lui Hristos și prin trimiterea
harului Sfântului Duh peste Apostoli pentru propovăduirea Evangheliei la
toate neamurile, creștinismul a ieșit din granițele limitate ale unei singure
națiuni (cea iudaică) și s-a îndreptat spre toate celelalte. Condusă de cele
mai sfinte idealuri, Biserica a avut și misiunea de a chema toate popoarele
la aceeași credință în Hristos „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Cadrul
politic și social pentru împlinirea acestei misiuni a devenit „cu adevărat favorabil” prin întemeierea de către Sfântul Constantin cel Mare (306-337) a
primului Imperiu creștin (Imperiul bizantin)1. Treptat a luat naștere un „nou
Emilian Popescu, „Biserica și naționalitatea în Orientul ortodox”, în: Studii Teologice,
anul XLII (1990), nr. 5-6, p. 69.
1
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popor, cel creștin”2, a cărui caracteristică principală față de alte popoare din
afara granițelor Imperiului era credința în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu
întrupat.
Imperiul bizantin și Biserica creștină aproape coincideau ca întindere.
Imperiul forma cadrul geografic al Bisericii, tinzând să alcătuiască un singur organism cu forma Imperiului și duhul Bisericii, Imperium christianum a
cărui misiune istorică, pax romana, devenea pax christiana.
Se poate afirma că viața creștină a pulsat cu deosebită vigoare și originalitate datorită cadrului istoric în care s-a dezvoltat Biserica din cuprinsul Imperiului bizantin. Această viață în Hristos și cu Hristos este oglindită cu multă obiectivitate în întreaga literatură istorică bizantină, care
„constituie una din expresiile cele mai importante ale continuității spirituale a naturii grecești de la sfârșitul Antichității și până în pragul epocii
moderne”3, dar și a modului cum s-a consolidat Biserica lui Hristos în
decursul timpului.
Între istoricii bizantini care ne-au lăsat mărturii și informații asupra
vieții creștine din cuprinsul marelui Imperiu bizantin se numără și Teofilact
Simocata.
I. Personalitatea lui Teofilact Simocata
I.1. Date biografice:
Informațiile păstrate despre viața lui Teofilact Simocata sunt puține.
Originar din Egipt, membru al unei familii nobile, Teofilact a fost rudă
apropiată cu guvernatorul acestei importante provincii bizantine. A primit
o educație aleasă pe temeiul literaturii clasicilor și a celor mai importante
scrieri ale teologilor și scriitorilor bisericești, ale Sfinților Părinți. A dobândit
și o experiență în domeniul juridic prin participarea la ședințele tribunalelor.
Datorită prestigiului dobândit a ajuns în capitala Imperiului, la
Constantinopol, unde a îndeplinit funcția de consilier juridic. Mai apoi
devine secretar imperial și guvernator al capitalei. Aceste câteva date biografice
Emilian Popescu, „Biserica și naționalitatea în Orientul ortodox”, p. 70.
Pr. Adrian Gabor, „Constantin al-VII-lea Porfirogenetul, De Administrando Imperia și
valoarea sa istorică”, în Studii Teologice, anul XLII (1990), nr. 5-6, p. 76.
2
3

182

Pr. dr. Constantin Leonte, Viața creștină în Imperiul Bizantin la sfârșitul secolului al VI-lea...

ne ajută să înțelegem că Teofilact Simocata a cunoscut îndeaproape realitățile
timpului său, pe care le va reflecta în scrierile sale.
I.2. Opera istorică:
Între scrierile lui Teofilact Simocata se numără o scurtă corespondență,
destul de săracă în informații, și un mic tratat, intitulat Diferite probleme
controversate de istorie naturală și soluțiile lor.
Între anii 630–640 a redactat principala sa operă istorică, în care a
înfățișat cu talent domnia împăratului Mauricius (582–602), unul dintre
suveranii bizantini cei mai destoinici de după Iustinian (527–565).
Teofilact Simocata a dorit să continue activitatea predecesorului său,
Menander Protector, care a scris o Istorie cuprinzând evenimentele dintre anii
558–582; el îi continuă și pe Procopius de Caesarea și pe Agathias, în spiritul
unei tradiții bizantine de a scrie o istorie universală neîntreruptă, în cadrul
căreia Imperiul bizantin deținea rolul cel mai de seamă, uneori unic.
Așadar, Teofilact avea o viziune largă și concepea istoria Imperiului
bizantin ca pe o istorie universală, deși nu folosește în titlu aceste cuvinte.
În acest scop, Teofilact a căutat să se informeze cât mai temeinic, consultând
diferite acte oficiale din arhivele statului sau apelând la supraviețuitorii evenimentelor descrise, iar pentru războaiele cu perșii a citit cu atenție opera lui
Ioannes Epiphaneus, care nu s-a păstrat până astăzi. Atenția lui s-a îndreptat
în special spre luptele de apărare de pe frontul de la Dunăre, purtate împotriva avarilor și slavilor, spre înfruntările de pe fluviile Tigru și Eufrat cu
Imperiul persan și spre evenimentele mai importante petrecute în capitală.
El ne oferă informații prețioase despre sud-estul Europei și despre câteva
ținuturi din țara noastră, parcurse în mai multe rânduri de armatele bizantine, despre populațiile migratoare și despre unele regiuni puțin cunoscute pe
atunci, precum India și China. Istoria este alcătuită din opt cărți, structurate
pe capitole.
II. Relatări istorice cu privire la țara noastră:
Teofilact Simocata ne-a lăsat indicații prețioase privitoare la strămoșii
poporului român și la limba română veche. Este vorba despre atestarea
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primelor cuvinte considerate românești, torna, torna, frate, rostite de un ostaș
din armata bizantină. În anul 586, armata bizantină condusă de Cometiolus,
magister militum per Thraciam, cobora din munții Haemus (Stara Planina) și
se îndrepta spre câmpia Traciei pentru a-i înfrunta pe avari.
La un moment dat, sarcina de pe un animal de povară al unui militar a căzut
la pământ, iar alt militar, aflat mai în urmă, i-a strigat în limba țării și l-a îndemnat să se întoarcă (pentru a o ridica): torna, torna - „întoarce-te, întoarce-te”.
Vorbele pronunțate au părut celorlalți ca fiind un semnal de retragere
din cauza unui atac al dușmanilor și atunci toți s-au speriat și au luat-o la
fugă, strigând în gura mare: torna, torna. De asemenea, și oastea dușmană a
luat-o la fugă, crezând că este atacată de bizantini4.
Faptul că ostașii strigau „în limba țării” sau „în limba părintească”
dovedește că avem de-a face cu o populație românească în sudul Dunării, din
care s-au recrutat ostași pentru armata bizantină.
Cuvintele aparțin limbii latine populare, vorbită de această populație
romanică din Peninsula Balcanică, și constituie o dovadă prețioasă despre
prezența autohtonilor în această zonă în epoca migrațiilor. Sunt cuvinte ale
limbii străromâne5.
Teofilact ne-a lăsat și alte mențiuni cu privire la țara noastră.
Vorbind de expedițiile armatei bizantine în nordul Dunării (în Muntenia)
el relatează și despre prezența autohtonilor de aici, care se pun în slujba armatei bizantine în lupta împotriva triburilor slave, apoi despre numele unor
râuri din ținuturile străromânilor.
Astfel, se relatează că împăratul Mauricius l-a trimis pe generalul Priscus
la Dorostolon (Silistra), unde acesta s-a întâlnit cu solii avarilor, aratând că
nu vrea să se războiască cu ei, ci cu triburile slave. Priscus a trecut Dunărea
(Istru) în anul 582, îndreptându-se împotriva sclavinilor conduși de Ardagast;
în urma luptelor, armata acestuia a fost împrăștiată și Ardagast abia a izbutit
să scape cu viață pe un cal neînșeuat. În nordul Dunării (pe teritoriul țării
noastre) armata imperială a devastat regiunea locuită de slavi, fiind călăuzită
de un gepid creștin6; oastea a trecut peste un râu din câmpia Munteniei numit
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, traducere, introducere și indice de
H. Mihăescu, București, 1985, p. 6.
5
H. Mihăescu, în „Introducere” la Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 7.
6
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 129,
4
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Ilivakia (Helibachia) și a înfruntat oastea unui trib slav condus de Musocius
(Musokios)7. Râul Helibachia a fost identificat de cercetători cu Ialomița8.
În anul 593, generalul Priscus a trecut din nou Dunărea la slavi, după
pradă și ostatici. Împăratul le-a dat ordin să ierneze acolo, dar armata s-a
împotrivit.
În locul lui Priscus a fost numit comandant Petru, fratele împăratului, sub care bizantinii vor fi înfrânți, în 595, de slavii lui Piragast. În
legătură cu aceste evenimente s-a descoperit la Șocariciu, județul Ialomița,
un tezaur de monede bizantine, cele mai vechi datând din timpul lui
Iustin al II-lea (565–578), iar cele mai noi din timpul lui Mauricius,
din 594–5959.
În anul 602, armata bizantină condusă de același Petru, strategul Traciei,
obține în nordul Dunării (în sudul Olteniei și Munteniei) unele succese
împotriva avarilor și sclavinilor. Mauricius dăduse ordin ca armata să ierneze
în Oltenia, acolo unde se afla. Nemulțumiți, soldații s-au răsculat, având în
frunte pe centurionul Focas, un ofițer „pe jumătate barbar”, viitorul conducător al Imperiului bizantin (602–610)10.
Pe lângă râul Ialomița, un alt râu amintit de Teofilact este Paspirios11, ce
se afla la o distanță de 30 parasange (180 km) de râul Helibachia (Ialomița).
Numele râului a fost sesizat pentru prima dată de I.I. Nistor, care îl identifică
cu Ilfovul, Neajlovul, Mostiștea sau Glavaciocul. H. Mihăescu îl identifică cu
Siretul sau cu unul dintre brațele Dunării, la nord de trecătoarea Giurgeni –
Vadul Oii. C. Cihodaru îl identifică cu Buzăul12.
Teofilact face distincție clară între sclavinii barbari și localnici. Teritoriul
unde a avut loc expediția bizantină este numit „getic”, iar războiul este considerat un „război getic”13.
Pr. Marin Cojoc, „Împărați și înalți demnitari bizantini pe teritoriul Patriei noastre (sec.
IV–XII d. Hr.)” în Biserica Ortodoxă Română, anul CVIII (1990), nr. 7–10, p. 128.
8
Pr. Adrian Gabor, „Populația autohtonă pe teritoriul nord-dunărean al României în sec.
IV–VII, în lumina izvoarelor literare romano-bizantine”, în Biserica Ortodoxă Română, anul
CVII (1989), nr. 5-6, p. 164.
9
Pr. Adrian Gabor, „Populația autohtonă pe teritoriul nord-dunărean...
10
Pr. Adrian Gabor, „Populația autohtonă pe teritoriul nord-dunărean...
11
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, VI, 9, 6.
12
Pr. Adrian Gabor, „Populația autohtonă pe teritoriul nord-dunărean...,
p. 164.
13
Pr. Adrian Gabor, „Populația autohtonă pe teritoriul nord-dunărean...,
p. 156, cf. Teofilact Simocata, Istorie bizantină, III 4, 7; VI 6, 14; VII, 2, 5.
7
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Populația autohtonă din nordul Dunării, întâlnită de expedițiile bizantine despre care vorbește Teofilact Simocata, era creștină. În anul 535, Novella
XI a lui Iustinian, care decreta înființarea Arhiepiscopiei de Justiniana Prima,
amintea de două episcopate din Banat, Latterata și Recidava.
Populația autohtonă era creștină. Biserica locală desfășura activitate
misionară și de la ea trebuie să fi primit învățătura creștină acel gepid care s-a
oferit să-i ajute pe bizantini împotriva slavilor conduși de Musokios14.
III. Viața Creștină în Imperiul bizantin
în lumina relatărilor lui Teofilact Simocata
III.1. Viața creștină în ansamblul ei:
Istoria bizantină a lui Teofilact începe cu domnia lui Mauricius și ajunge
până la proclamarea ca împărat a lui Focas, deci perioada 582–602.
Din relatările sale se observă că începea o perioadă grea în istoria
Imperiului, din cauza pierderii controlului politic de către Bizanț asupra
unor mari zone, ocupate de slavi, avari și bulgari15.
„Organizarea bisericească cunoaște un regres, în sensul că multe orașe,
sedii ale episcopiilor din comunități rurale dispar, mai ales în zonele ocupate
de populațiile nou venite […] .
Cu toate acestea viața creștină nu încetează în întregime; ea se repliază
odată cu populația în zone mai ferite, urmând ca atunci când condițiile vor
deveni mai favorabile să-și reia cursul, chiar dacă nu în formele de altădată”16.
„Efortul misionar” al Constantinopolului se îndreaptă acum spre popoarele barbare care atacau Imperiul. Unii dintre migratori trăiseră în zonele
controlate sau influențate de Bizanț, încât nu erau cu totul străini modului
de viață creștin.
Semnificativ este un episod istorisit de Teofilact, datând din timpul războaielor bizantino–avare din nord-vestul Peninsulei Balcanice, la sfârșitul
14
Emilian Popescu, „Recenzie la Theophylactos Simokates, Geschichte, ubersetzt und
erlantert von Peter Schreiner, Anton Hursermann, Stuttgart, 1985, 395 pp.”, în Studii Teologice,
anul XXXIX (1987), nr. 6, p. 119.
15
Emilian Popescu, „Bizanțul și creștinarea Europei de sud-est și de est”, în Studii Teologice,
anul XLII (1990), nr. 1, p. 101.
16
Emilian Popescu, „Bizanțul și creștinarea Europei de sud-est și de est”.
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secolului al VI-lea: armata generalului Priscus se afla în jurul cetății Tomis
și în mare lipsă de alimente. Apropiindu-se sărbătoarea Paștilor și „dintr-o
purtare de grijă neobișnuită”, hanul avar a trimis soli la romani, cu oferta de
a pune capăt foametei. S-a încheiat un armistițiu de 5 zile iar beligeranții au
încetat să se mai teamă unii de alții. Hanul a trimis din belșug care de alimente romanilor înfometați. În schimb, generalul bizantin a oferit avarilor
„mirodenii din India, piper, frunză de dafin, scorțișoară și așa numitul cost.
Barbarul a luat darurile romane, a gustat din mirodenii și s-a bucurat nespus
de mult. Cele două oști potrivnice se întâlneau în corturi și niciuna nu se
temea de cealaltă. După trecerea sărbătorilor, hanul a trimis soli și a cerut ca
oștile să se despartă una de cealaltă și astfel barbarii s-au separat de romani”17.
Totuși, barbarii nu au păstrat aceeași înțelegere creștinească față de
bizantini. Când Phillippiscus, soțul Gordiei, sora împăratului, ajunge
comandant al armatei bizantine (Pretor Orientis, 14 august 583) dar
se îmbolnăvește în timpul războiului cu perșii, barbarii au profitat de
situație și au atacat cetatea Tiberiopolis (Monocarton), dar nu au reușit
să o cucerească. Atunci perșii au pătruns în periferiile cetății Martyropolis
(Maiferkat) și au incendiat biserica închinată Sfântului Ioan Botezătorul
(„Sfântul Ioan”). Acolo era o așezare monahală „locuită de bărbați înțelepți
și cu viață curată, numiți monahi”18.
Din relatările lui Teofilact reiese că viața creștină a continuat să se dezvolte sub toate formele pe teritoriul Imperiului, în ciuda primejdiilor care
se iviseră. Credința în Dumnezeu i-a ajutat pe bizantini să depășească toate
aceste pericole.
La începutul domniei lui Mauricius, patriarh era Ioan al IV-lea
Postitorul („cel care ajunează”) (582-595 – 13 ani și 5 luni de păstorire). Lui
i-a urmat Chiriac (595-606). Mauricius a avut o evlavie deosebită față de
Ioan Postitorul, deoarece îi plăcea „pornirea lui Ioan, aprinsă spre dreptate”19.
Teofilact menționează că după moartea patriarhului Mauricius dormea noaptea în patul de lemn al arhiereului, socotind că în felul acesta se va împărtăși
cu harul sfânt al dumnezeirii”20.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 147.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 36.
19
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 140.
20
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 141.
17
18
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Patriarhul Ioan a fost cel care a rostit strălucitorul discurs la înscăunarea
lui Mauricius, în numele împăratului Tiberius (+14 august 582), „dorindu-i
o domnie integră, care va onora virtuțile și va înlătura nedreptatea, sfătuindu-l să conducă cu înțelepciune și cu dragoste față de oameni”21.
Tot patriarhul Ioan Postitorul a oficiat cununia Împăratului Mauricius cu
Constantina, „a pus cununiile pe capetele împăraților și i-a făcut părtași sfintelor taine dumnezeiești, cum e obiceiul celor care cinstesc această preasfântă
și neprihănită credință”22. De la acest patriarh ne-au rămas 65 de canoane
privind normele de drept bisericesc juridico-canonice, care reglementează
viața creștinului. El a continuat tradiția canonică a Sfinților Părinți, inclusiv
a Sfântului Vasile cel Mare23.
Dintre episcopii ortodocși, Teofilact vorbește cu admirație de Domițian,
arhiepiscop de Melitena, înrudit cu împăratul. Acesta i-a încredințat de multe
ori cele mai de seamă treburi ale statului. Pe el ni-l descrie istoricul ca fiind
„plăcut la cuvânt, iute la treabă și cât se poate de priceput la sfaturi”24. La
întâlnirea pe care a avut-o cu Chosroes, episcopul Meliteniei a fost însoțit
de Grigorie, patriarhul Antiohiei (570–593). Cei doi ierarhi au încercat
să-l convertească pe Chosroes la creștinism, Biserica jucând un rol activ în
diplomația Bizanțului25.
Mai este menționat și Simeon, deținătorul scaunului episcopal din
Amida (oraș în Armenia), prezent la lupta dintre romani și perși din 58526.
Împăratul Mauricius a fost tolerant în problemele religioase și încerca să
împiedice persecutarea monofiziților, condamnați încă din 451, la Sinodul IV
ecumenic. Aceasta a trezit nemulțumirea creștinilor și a fost una din cauzele
căderii sale de la domnie, în anul 602. Atunci mulțimile din Constantinopol
l-au trecut pe Mauricius în rândurile marcioniștilor, „o erezie naivă și ridicolă
prin habotnicia ei prostească”27.
În tot cuprinsul Imperiului se restauraseră biserici și se înălțau altele noi.
Și Mauricius a zidit în Cilicia un locaș de închinare în amintirea Sfântului
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, pp. 20-21.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 31.
23
Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. II, Arad, 1934-1936, p. 205.
24
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 96.
25
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 97.
26
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 40.
27
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 167.
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Apostol Pavel, cel care a vestit în toată lumea Evanghelia mântuitoare a
Domnului Iisus Hristos28.
În Imperiu se sărbătoreau Paștile (Patimile Mântuitorului)29, Crăciunul30,
Cincizecimea și sărbătorile locale ale martirilor sau în amintirea sfinților.
Duminica era consacrată exclusiv rugăciunii, meditației religioase și operelor
de caritate.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (festum dormitionis), numită și
„a luării Sale la cer (festum assumptionis) a fost serbată în secolul al-V-lea în
Siria, iar la sfârșitul secolului al VI-lea a devenit generală și obligatorie prin
dispozițiile împăratului Mauricius31.
Evlavia arătată icoanelor era foarte răspândită, unele fiind considerate
nefăcute de mână omenească și dându-li-se o mare cinstire.
Este relatat că într-o luptă cu perșii (purtată în regiunea graniței Iranului
de astăzi), Philippiscus a dat ordin să fie înălțată icoana Dumnezeului–Om
(Iisus Hristos). „Mergea vorba și se mai spune și astăzi că ea a fost făcută prin
puterea lui Dumnezeu și nu izvodită din mâinile unui pictor”32. Aceasta a
sporit tăria sufletească a ostașilor bizantini, care i-au învins pe perși.
În cartea a-III-a a Istoriei, Teofilact relatează că icoana „Dumnezeului în
chip de om” (numită de romani „cea neizvodită de mână omenească”) a fost
folosită și cu alt prilej. În primăvara anului 588, după sărbătoarea Patimilor
Mântuitorului, Mauricius l-a numit comandant al armatei pe Priscus. Acesta
nu a respectat un vechi obicei care avea loc la preluarea acestei demnități:
când era prezentat armatei, noul comandant trebuia să coboare de pe cal și să
înainteze prin mijlocul oștenilor, salutându-i. Acest obicei nu a fost respectat
de Priscus, ceea ce a generat anarhie în armata bizantină: „mulțimile oștenilor
au alergat la cortul comandantului; unii aruncau cu pietre, alții scoțând chiar
săbiile din teacă”.
Atunci Priscus a dezvelit icoana lui Hristos „cea neizvodită de mână
omenească” și a dat-o unui subaltern, cu poruncă să o plimbe în jurul armatei, ca să liniștească spiritele prin sfiala față de cele sfinte”33.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 173.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 59.
30
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 16.
31
Nichifor Calist, Istoria Bisericească, XVII, 28, Migne, P.G., t. CXLVII, col. 292.
32
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 40.
33
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, pp. 59-60.
28
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III.2. Dezvoltarea cultului sfinților și al martirilor în Imperiul bizantin:
Teofilact amintește de cinstirea deosebită ce se aducea la Perint (Heracleea)
Sfintei Martire Gliceria, din trupul căreia curgea mir sfânt într-o cupă de
bronz. Venind episcopul din Heracleea la Bizanț, a cumpărat o cupă de argint,
neștiind că în ea un oarecare Paulinus adunase sânge scurs din idolotite. Când
a ajuns la Heracleea, episcopul a schimbat cupa de bronz de la moaștele martirei cu cupa de argint a înșelătorului, ca să se adune în ea mirul sfânt ce curgea
din voința lui Dumnezeu. Dar „din acea clipă înainte – spune Teofilact – râul
minunilor a încetat să curgă și izvorul harului divin a secat. Martira și-a veștejit
puterile, și-a sistat harul și și-a retras darul”, timp de mai multe zile în șir. Toată
cetatea, împreună cu episcopul, s-a îndurerat pentru că biserica fusese lipsită
de darul minunilor. Prin post și rugăciune locuitorii cetății încercau să abată
mânia lui Dumnezeu și a obține bunăvoința Lui. În urma unei viziuni în vis,
pentru episcopul cetății a devenit lămurită cauza celor întâmplate. El a înlăturat imediat cupa de argint a lui Paulinus și a pus-o la loc de cinste pe cea de
bronz, nepătată de înșelăciunea idolească. „Și minunile s-au ivit iarăși; curgea
mirul sfânt, se revărsa harul, izvorau darurile, secau lacrimile […], era înfierată
idolatria și sanctuarul își dobândea iar faima de altădată, deoarece Dumnezeu
devine îndurător când ne rugăm la El cu evlavie”34.
Episcopul a explicat patriarhului Ioan al Constantinopolului cele petrecute. La intervenția patriarhului, Mauricius a dat ordin ca vinovații să fie aspru
pedepsiți. Din relatarea acestui fapt se deduce că idolatria era aspru pedepsită.
Alți sfinți martiri cinstiți și amintiți de Teofilact în Istoria sa sunt: martirul
Alexandru, ce avea locaș sfânt închinat lui în orașul Anchialos (Pomorie) din
Tracia35, martirul Antonomus, a cărui biserică se afla la Propontida (30 km de
Bizanț); în biserica acestui martir a scăpat cu viață însuși Mauricius înainte de
a fi înlăturat ca împărat36; Sfânta Martiră Eufemia din Calcedon, pentru care
Mauricius a avut o mare venerație. Astfel, Teofilact relatează minunea ce a avut
loc prin moaștele Sfintei Eufemia, care l-a încredințat pe împărat de puterea lui
Dumnezeu37. De asemenea, martirul Lupus, pentru care locuitorii din Novae
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 32.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 124.
36
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 167.
37
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 173.
34
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(Tracia) aveau o mare venerație38; Sfântul Martir Sergius, cinstit foarte mult de
regele persan Chosroes. Acesta s-a rugat sfântului împreună cu soția sa, Seirem
(care era de neam roman și creștină), să aibă un urmaș. Rugăciunea i-a fost
îndeplinită. Regele persan a trimis daruri (o cruce de aur, un sfânt potir, un disc
și o cădelniță, toate din aur, precum și o perdea cusută cu fire de aur) împreună cu o scrisoare de mulțumire dusă la biserica Sfântului Sergius39; Sfânta
Martiră Golinducha, de origine persană (din Babilon), care în timpul vieții
a prorocit multe din cele ce aveau să se întâmple regelui Chosroes40. Pe lângă
cultul sfinților martiri, Teofilact amintește și de marea cinstire adusă Maicii
Domnului și de săvârșirea Sfintei Taine a Euharistiei. Astfel, când Mauricius
se pregătea de lupta cu avarii, el a așteptat să aibă un vis de la Dumnezeu (o
vedenie) privind cursul războiului. Pentru aceasta a dormit noaptea în biserica
Sfânta Sofia. Neavând nicio viziune, a înălțat împreună cu poporul rugăciuni
lui Dumnezeu, rămânând apoi o zi întreagă în biserica Maicii Domnului,
numită „Izvorul”, ce se afla în afara zidurilor cetății. Aici a asistat la săvârșirea
Sfintelor Taine „împărtășindu-se din Cina Dumnezeului – Om”41.
Când cetatea Martyropolis a fost cucerită de perși, episcopul Domițian
de Melitena a ținut o cuvântare plină de evlavie, în care a amintit de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, „al Cărui trofeu este crucea care alungă
barbarii și adăpostește în casă romanii”42. În această cuvântare se observă și
credința puternică în Persoanele Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh „că toate trei sunt dumnezeire și li se cuvine slavă nesfârșită acum, înainte de
încheierea veacurilor și în vecii vecilor”43. După această cuvântare, episcopul
a săvârșit Sfânta Euharistie: „A adus jertfă pâinea, a sfințit vinul și a binecuvântat amestecul lor, făcându-l părtaș la Tainele Dumnezeului – Om”44.
Teofilact menționează evlavia pe care o aveau bizantinii față de Sfânta
Cruce. Când Mauricius a plecat la luptă împotriva avarilor, în fața oștirii era
ținută „crucea de lemn a lui Hristos, înălțată sus, pe o lance de aur”45.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 137.
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 116.
40
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 114.
41
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 118.
42
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 101.
43
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 101.
44
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, pp. 101-102.
45
Teofilact Simocata, Istorie bizantină, p. 119.
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De asemenea, în urma unei „vedenii” pe care a avut-o (că asupra sa
năvălește, pe neașteptate, un mistreț), Mauricius își face semnul crucii și, specifică Teofilact, acesta este „obiceiul la creștini în împrejurări neobișnuite”46.

Summary: The Christian Life in the Byzantine Empire at the close of the sixth
century, as revealed in the accounts of the historian Theophylakt Simokatas
The prominent byzantine historian Theophylakt Simokatas minutely
described the events that occurred during the reign of Emperor Maurikios, for whom
he never concealed his admiration. Emperor Maurikios is sure to have remained in
the byzantine history as both an illustrious representative of its time of glory and a
confessor of the Christian faith. The Christian life, in all its features, continued its
usual existence during the reign of this emperor, who was particularly tolerant with
regard to religious matters.
Theophylakt Simokatas History gives us plentiful information about Christian
Byzantium at the close of the sixth century. The references to the secular life in the
Empire are harmoniously hinged upon those regarding the development of Christian
life, thereby displaying the Byzantines’ unbending faith in Jesus Christ, both truly
God and man. The Byzantines were confronted with numerous difficulties caused
by the barbarian peoples’ aggressive raids, chiefly the Avars and the Slavs. One
can easily find that faith in God was the Byzantines’ bright guiding beacon and
therewith a spiritual stronghold erected against all dangers. They used to set all their
hopes for victory in God. That is the reason why, when the Avar Khan’s seven sons
died in a single day, the Byzantines thought it the fit punishment of God, Who
never absolved the Avar profaners who, having conquered the city of Drizipera, set
fire to the holy martyr Alexander’s sacred dwelling, therewith pulling his holy relics
out of the shrine.
Theophylakt emphasized the distinctive role of the Church which, through the
instrumentality of its hierarchs did defend, fortify and propagate the Christian faith.
Patriarch John the Fast-Strict Observer, who was a scholar of highest authority
in the field of canonical law, made more than one missionary attempt among the
barbarians. Theophylakt also mentioned that, alongside of Bishop Domitianus,
made a go at inveigling the Persian King Chosroes into Christianity.
It can be declared that the Christian life in Christ and with Christ saw a special
vigor and originality.
46
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Răspândirea creștinismului în Nordul Africii
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Studiul de față, intitulat Răspândirea creștinismului în Nordul Africii – secolul
I până la Constantin cel Mare, pune în lumină istoria pătrunderii creștinismului în
ținutul Africii de Nord, el fiind strâns legat de comunitățile evreiești ale orașelor mai
importante, Alexandria și Cartagina. Cu toate acestea, creștinismul s-a constituit
foarte repede într-o comunitate cu o identitate proprie. În paginile acestui articol
se evidențiază slava nepieritoare pe care o au în istorie Biserica Egiptului și Biserica
Africii Proconsulare, prin contribuția lor într-o epocă nu tocmai favorabilă – aceea a
persecuțiilor păgâne –, la creșterea și dezvoltarea creștinismului. Aceste două Biserici
au fost adevărate faruri ale creștinătății, ce au oferit teologi și sfinți de seamă, ce
au formulat și apărat dogmele fundamentale și universale. Diferitele caractere ale
sfinților puse în slujba Bisericii, trupul tainic al lui Hristos, au transmis adevărurile
creștine netrecătoare, iar formulele teologice au fost dăruite Bisericii Universale de
geniul Bisericii Africane, în comuniune cu harul Duhului Sfânt.

Introducere - Istoria creștinismului în ținutul Africii de Nord scurtă prezentare
Când spunem Africa de Nord ne referim atât la ținuturile de la nord de
Sahara: Marocul, Algeria, Tunisia și Libia, cât și la Egipt și Etiopia. În această
vastă întindere de pământ creștinismul a crescut luminos și a furnizat Bisericii
o generoasă cultură și reflecție teologică. Rădăcinile eclesiologiei contemporane și ale teologiei sacramentale, precum și tradițiile de interpretare a Sfintei
Scripturi s-au cristalizat în aceste pământuri. Chiar și astăzi există tendința
de a trata creștinismul african doar prin prisma misiunilor creștine. În Africa,
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creștinismul este considerat, alături de islam și iudaism, a fi o religie venită
din afară, însă această atitudine este oarecum eronată, deoarece creștinismul
s-a dezvoltat în Africa, mai ales în partea de nord a continentului, chiar de
la începuturile acestuia. Cu toate acestea, multe dintre instituţiile creștine au
pătruns în ținutul Africii de Nord ca parte a ceea ce presupunea extinderea
influenţei și dominaţiei economice, politice și ideologice a Occidentului1,
bineînțeles excluzând Egiptul (Alexandria) și Etiopia. La puțin timp după
evenimentele legate de Moartea, Învierea și Înălțarea Domnului, creștinismul
a pătruns în Africa și nu este exclusă ideea că aici avem de-a face cu un
creștinism de origine apostolică.
***
În Egipt, mai exact în Alexandria, cuvântul Evangheliei a fost propovăduit conform tradiției de unul dintre Apostolii și Ucenicii Mântuitorului
Hristos, și anume Evanghelistul Marcu, în a doua jumătate a secolului I2.
Această idee însă este atestată abia în sec. al IV-lea d.Hr. (Euseb., HE 2.16)3 și
este destul de controversată. La sfârșitul secolului al II-lea exista la Alexandria
o vestită școală catehetică ce adoptase modul alegoric și mistic de interpretare al Sfintei Scripturi. Aceasta a odrăslit teologi creștini importanți precum
Panten, Clement Alexandrinul (†215/216), Origen, Dionisie, Teognost,
Pieriu, Sfântul Atanasie cel Mare, Didim cel Orb, Sfântul Chiril al Alexandriei
și mulți alții. Din Alexandria creștinismul a înaintat de-a lungul Nilului până
în Tebaida, care în secolul al III-lea a devenit locul de retragere a monahilor
din întregul Orient. În afară de Alexandria, centre creștine importante mai
existau la Pelusium, Arsinoe, Lycopolis ș.a., iar cea mai timpurie atestare a
mormintelor creștine în Egipt datează din secolul al IV-lea4.
John Kent, The unacceptable face. The Modern Church in the Eyes of the Historian,
London, 1987, apud Marc S. Spindler, „Writing African Church History (1969-1989). A
Survey of Recent Studies”, în Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research, vol.
19, 1990, nr. 1, p. 74.
2
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, Ed. IBMBOR, București,
2004, p. 131.
3
Birger A. Pearson, „Egypt”, în The cambridge history of Christianity - Origins to
Constantine ”, Vol I, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 336.
4
Birger A. Pearson, „Egypt”, p. 331. Wilfred Griggs susţine că mormintele creștine de
la Fayum datate de unii cercetători ca existând din secolele I, II, reprezintă o „fantezie”, în
1
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***
Prima mențiune despre primirea botezului în numele Sfintei Treimi
o găsim în Sfânta Scriptură, în cartea Faptele Apostolilor (8, 26-39)5, fiind
cazul unui bărbat etiopian. Din păcate, în afară de cartea Faptele Apostolilor,
alte informații fiabile nu mai avem despre etiopianul călător. Periplu Maris
Erythraei, 50-53 arată faptul că cei care călătoreau ar fi avut acces ușor la portul
etiopian de la Adulis și la capitala Aksum în primul secol6. Scriind în prima
jumătate a secolului al III-lea, Origen în Comentariu la Matei 39, spune: „non
ergo fertur praedicatum esse evangelium apud omnes Aethiopas, maxime apud
eos qui sunt ultra flumen”7. Așadar, în mod clar el presupune faptul că unii
etiopieni au fost atinși de învățătura creștină încă de atunci. În Comentariu la
Matei 1348, Origen face distincția clară între Etiopia și India, necăzând pradă
confuziei comune pe care o face Rufin, între aceste două ținuturi.
Tot privitor la originile creștinismului pe teritoriul Etiopiei, îl
menționăm pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. După Înălţarea la cer
a Mântuitorului Hristos, Sfântul Evanghelist Matei a rămas la Ierusalim
15 ani, propovăduind conaţionalilor săi, adică iudeilor. Sfântul Irineu
arată că după această perioadă s-a dus în Macedonia, apoi în Asia și în cele
din urmă în Etiopia, unde a propovăduit creștinismul. În cele din urmă a
venit la locul muceniciei sale, în mijlocul unui trib de canibali din cetatea Mirmeniei. Aceștia nu trebuie consideraţi decât canibali ritualici, adică
oameni care obișnuiau să se hrănească cu carnea semenilor doar în cadrul
unor anumite sărbători. Cât a stat în Etiopia i-a adus la credința creștină pe
câțiva etiopieni, a hirotonit un episcop al cărui nume era Platon, a zidit o
conformitate cu Roger Bagnall, v. Griggs, „Excavating a cemetery”; cf. Bagnall, Egypt in late
antiquity, 279 n. 113.
5
Din porunca Duhului Sfânt, Filip l-a botezat pe bărbatul din Etiopia, famen, mare dregător al reginei Candachia, regina Etiopiei. Tâlcuindu-i pasajul din Isaia și vestindu-i-l pe Hristos
Domnul, famenul etiopian cere să fie botezat. „Iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului
a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Și el s-a dus în calea sa, bucurându-se”, Faptele
Apostolilor 8, 39.
6
Roderic L. Mullen, The Expansion of Christianity – A Gazzeter of Its First Three Centuries,
Brill Leiden, Boston, 2004, p. 330.
7
„Nu se poate afirma faptul că Evanghelia a fost predicată la toţi etiopienii, în special la
cei care sunt dincolo de fluviu”.
8
Roderic L. Mullen, The Expansion of Christianity – A Gazzeter of Its First Three Centuries,
p. 331.
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biserică și s-a retras într-un munte din apropiere; în cele din urmă Sfântul
Apostol Matei a fost ars pe rug de păgâni.
Evanghelia Sfântului Matei, propovăduită și etiopienilor, este supranumită
Evanghelia Bisericii, fiind singura dintre cele patru evanghelii canonice în care
apare cuvântul ἐκκλησία (Matei 16,18; 18,17). Ambele pasaje au fost incluse în
cuvântări ale Mântuitorului Hristos, arătând prin aceasta că „El avea o idee clară
despre Biserică, ca o instituție viitoare. Însuși faptul că aceste cuvinte ale Lui sunt
incluse în Matei arată că această Evanghelie a fost scrisă pentru o Biserică recent
formată, care avea probleme și care avea nevoie de încurajare și de disciplină”9.
Mărturii despre activitatea misionarilor creștini în Etiopia nu mai avem
până la începutul secolului al IV-lea d.Hr. După anul 316 creștinismul a fost
introdus în Etiopia sau Abisinia de doi tineri, Frumențiu și Edesie, nepoți
ai filosofului Meropiu din Tyr. Corabia cu care călătoreau cei doi a fost atacată de indigeni, doar ei scăpând cu viață. În scurt timp ei câștigă simpatia
regelui etiopian din Axum, care i-a eliberat și i-a înzestrat cu importante
funcții administrative10. După moartea regelui, Frumențiu și Edesie au asigurat tutela regelui minor Aizana, inițiindu-l în religia creștină, astfel încât în
anul 350 regele împreună cu fratele său, Sazana, primesc botezul creștin. În
anul 327, Frumențiu a plecat spre patria sa, trecând prin Alexandria, unde i-a
povestit Sfântului Atanasie cel Mare († 373) despre succesele sale în răspândirea creștinismului pe pământul Etiopiei. Sfântul Atanasie îl hirotonește ca
episcop pe Frumențiu și îl sfătuiește să plece din nou în Etiopia pentru a converti la creștinism întreaga țară. Datorită activității sale misionare, Etiopia a
fost convertită la creștinism între anii 330-350. După cum am amintit, în
350 se botează regele Aizana, care primește numele Abreha (El a luminat), iar
odată cu el mulți demnitari ai statului vor primi botezul11.
În timp ce propovăduia, „episcopul Frumențiu a oferit abisinienilor și o
literatură etiopiană care a devenit cu timpul creștină”12. Frumențiu este socotit
de poporul etiopian ca fiind apostolul lor național, fiind cunoscut și astăzi de
creștinii etiopieni ca Abba Salama (Părintele Păcii) și Kassate Berhan (Aducătorul
Merrill C. Tenney, Studiu al Noului Testament, 1986, p. 136.
Pr. Nicolae Chifăr, Istoria Creștinismului, vol. I, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
Iași, 1999, p. 93.
11
Pr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, Ed. IBMBOR, București, 2004,
p. 132.
12
Pr. Nicolae Chifăr, op. cit., p. 93.
9

10

196

Ștefan Sfarghie, Răspândirea creștinismului în Nordul Africii din sec. I până la Constantin cel Mare

Luminii), iar Sfântul Atanasie, numit Stâlpul Ortodoxiei, este, de asemenea, cinstit în mod deosebit, mai ales datorită relaţiilor istorice cu Biserica Egipteană.
Etiopia este al doilea stat din istorie (după Armenia) care a primit creștinismul ca
religie de stat. În zilele noastre aproximativ 60% din populația Etiopiei se declară
creștină, majoritatea de rit ortodox etiopian, cât și o minoritate catolică și protestantă. Aproximativ 30-35% din populație este musulmană. Adânc înrădăcinat în
istoria continentului, creștinismul african posedă astfel destulă vechime pentru a
fi considerat o religie africană tradițională și autohtonă13.
***
Evidența literară a creștinismului din Africa Proconsulară în primele trei
secole o regăsim la Tertulian (n. 160-d. 225), Minucius Felix (sec. II/III),
Sfântul Ciprian (d. 258), Commodian (la mijlocul sec. al III-lea), PseudoCiprian (după 258), precum și în unele omilii și martirologii ale acelei epoci. În
Africa Proconsulară creștinismul a apărut probabil pe la sfârșitul secolului I, dar
nu se cunosc multe detalii despre aceasta, acolo existând un contact constant
cu Roma. Totuși s-a răspândit foarte repede peste câmpurile fertile și nisipurile
încinse din Mauritania și Numidia, deoarece în secolul al II-lea existau biserici creștine în acele regiuni. În acest sens se poate constata faptul că dovezile
arheologice din Africa sunt numeroase, dar niciuna nu oferă mărturia directă
a primilor ani ai creștinismului. Nici măcar Cartagina nu se poate mândri cu
astfel de dovezi înainte de secolul al IV-lea14. Doar în Alexandria există câteva
fragmente arhitecturale dispersate, care se presupune a fi din perioada în care
episcopul Theonas (282-300) păstorea comunitatea de acolo.
Principalul obstacol în calea descoperirilor de vestigii din primii ani este
acela că bisericile din provincia Africa au fost reconstruite (în mod repetat),
mai cu seamă în timpul cuceririlor vandalilor după 43015. Cele mai vechi
referințe literare ale clădirilor utilizate pentru cultul creștin sunt toate din
secolul al IV-lea. În Gesta apud Zenophilium (320 d. Hr.) este menționată casa
13
Pr. Ion Manea, „Creștinismul în Africa. Configuraţia actuală”, în Revista Teologică, nr.
2/2009, p. 157.
14
Maureen A. Tilley, „North Africa” în The cambridge history of christianity – origins to
Constantin, Vol. I, Edited by Margaret M. MITCHEL and Frances M. YOUNG, Ed. Cambridge
University Press, Cambridge, 2008, p. 381.
15
Maureen A. Tilley, „North Africa”, p. 381.
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în care s-au adunat creștinii pentru săvârșirea cultului în anul 303. Martyrium
Saturnini (304 d.Hr., sau la scurt timp după aceasta), menționează adunarea creștinilor în casa unui lector în timpul persecuției lui Dioclețian, după
ce episcopul lor fusese trădat. O inscripție de la Altava (309 d.Hr.) indică
existența unei basilica dominica, sanctuar comemorativ al unui martir. Nici
Edictul lui Gallienus de încetare a persecuțiilor și de restaurare a bisericilor
mai înainte confiscate nu a găsit vreun ecou de aplicare în Africa16.
Acest lucru nu înseamnă că edificiile rezervate în mod specific
desfășurării cultului divin creștin nu au existat înainte de anul 300, ci lipsește
o dovadă concretă a acestui fapt. Catacombele însă atestă prezența timpurie
a creștinismului în Africa. Cea mai veche este în orașul Hadrumetum, datată
de specialiști ca fiind construită pe la mijlocul secolului al III-lea, dar și înainte de aceasta orașul avea deja un episcop. Alte catacombe, cum ar fi cele din
Salakta (Sallectum), Kerkenna și Gabes în Tunisia, ori Khenchela și Cherbetbou-Adoufen în Algeria, sau Gebel Tarhuna în Libia, nu sunt credibil datate.
Numai Sabratha și Khenchela par să fi avut comunități creștine înainte de
anul 300 d. Hr., dar se cunosc foarte puține lucruri despre aceasta17.
Observăm așadar că în nordul Africii creștinismul este unul de origine
apostolică, (excepţie făcând Africa Proconsulară, unde însă impactul creștinismului în a doua jumătate a secolului I după Hristos a fost unul deosebit de puternic), ce a căpătat foarte repede o identitate proprie, iar creștinii
primelor secole din acest vast ţinut aveau conștiinţa apartenenţei la trupul
mistic al Bisericii, la acel „corpus”, format din persoanele aparţinând tuturor
claselor sociale.
2. Egiptul, pământ ales de Dumnezeu spre ocrotirea Fiului Său
În istoria mântuirii neamului omenesc, Egiptul a jucat un rol deosebit de
important, acesta contribuind profund la răspândirea religiei creștine. Profeția
lui Osea „Când Israel era tânăr, Eu îl iubeam, și ‹‹din Egipt am chemat pe fiul
Meu››”(Osea 11, 1) s-a împlinit odată cu Întruparea Fiului lui Dumnezeu, care
a fost nevoit să fugă ca într-un exil în afara țării Sale de naștere18. Egiptul era în
Maureen A. Tilley, „North Africa”, p. 381.
Maureen A. Tilley, „North Africa”, pp. 381-382.
18
Matei 2,13-15; Numerii 24,8.
16
17
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general o țară ostilă poporului evreu. Istoria acestei țări a faraonilor, a piramidelor și a sfincșilor, a despotismului și a sclaviei, a multitudinii zeilor puternici,
este strâns împletită cu istoria sacră a vremurilor patriarhale și este denumită
în Decalog „casa robiei” (cf. Ieșirea 20, 2). A fost casa lui Iosif și a fraților săi și
leagănul lui Israel.19 Egiptul era locul tradițional de refugiu al evreilor, în acest
sens scripturile Vechiului Testament oferindu-ne numeroase exemple: Avraam
(Facere 12, 10-20), Ieroboam (3 Regi 11, 40), prietenii lui Ghedalia de frica
caldeilor (4 Regi 25, 26; Ieremia 41,16-18), israeliții din timpul lui Ieremia
(Ieremia 43, 1-7), Onias IV (AJ, XII, IX, 6), și alții20. Scripturile evreiești au
fost traduse în Egipt cu 200 de ani înainte de Hristos, iar versiunea greacă
utilizată chiar de Mântuitorul și de Sfinții Apostoli a dus la răspândirea ideilor
ebraice în întreaga lume romană și este specifică dialectului Noului Testament.
Alexandria era unul din marile centre literare și comerciale ale Orientului,
făcând totodată legătura dintre Orient și Occident. Acolo s-a format cea mai
mare și importantă bibliotecă, mintea evreiască a intrat în contact cu mintea
grecilor, iar religia lui Moise cu filosofia lui Platon și Aristotel. În Alexandria,
Filon evreul (n. 25 î.d.Hr.) a scris în timp ce Mântuitorul Iisus Hristos predica
în Galileea și Ierusalim, acesta influențând prin lucrările lui foarte mult exegeza
părinților alexandrini21.
Asumându-și întreaga fire umană, Mântuitorul Hristos întrupat, oferă
un nou viitor Egiptului și din „casă a robiei” acesta devine locul de scăpare al
Pruncului Iisus. Nu întâmplător Familia Sfântă a fugit în Egipt. Sfântul Ioan
Hrisostom face o deosebită conexiune între motivul emigrării temporare a
Pruncului Sfânt și motivul strămutării lui Iacov în Egipt (Facerea 46, 2-4), în
ambele cazuri acesta fiind salvarea din calea morții și a urii22.
19
Philip Schaff, History of the Christian Church - Ante-Nicene Christianity. A.D. 100-325,
Volume II, The Electronic Bible Society, Dallas, TX, 1998, p. 20.
20
Justin A. Mihoc, „Vizita magilor și fuga în Egipt în Evanghelia după Matei”, în
Ortodoxia, an I, SN, nr. 2/2010, p. 157.
21
Philip Schaff, History of the Christian Church - Ante-Nicene Christianity. A.D. 100-325,
p. 20.
22
Sf. Ioan GURĂ DE AUR, Omilii la Evanghelia după Matei, VIII, 4, vol. 3, trad., introd. și
note de Dumitru Fecioru, PSB 23, Ed. IBMBOR, București, 1994, p.106: „…ducerea în Egipt
și întoarcerea din Egipt a poporului iudeu și a patriarhului Iacov a fost o prefigurare a ducerii și
întoarcerii Fecioarei din Egipt. Iudeii s-au dus în Egipt ca să scape de moarte; îi ameninţa foametea; Pruncul S-a dus, tot ca să scape de moarte; Îl ameninţa ura lui Irod. Ducându-se Pruncul,
a sfinţit, prin ducerea Lui, toată ţara. Iată cum prin fapte de mică însemnătate Se descoperă
Dumnezeirea”.

199

STUDII

O paralelă interesantă se poate face între amenințările ce veneau
din partea lui Irod asupra Mântuitorului Hristos și amenințările venite
din partea faraonului, ce-l vizau pe Moise. La fel ca Moise, care a scăpat din mâinile faraonului, Iisus a supraviețuit tiranului Irod care dorea
să-L omoare, putând astfel să își ducă poporul la mântuire (cf. Matei 1,21;
Faptele Apostolilor 7,35)23. Pruncul Iisus va sta în Egipt până când Irod avea
să moară; de asemenea, într-o relație tipologică perfectă, Moise va sta în
pământul Madian până la moartea lui Faraon: „După atât de multe zile a
murit regele Egiptului care prigonise pe Moise, și Domnul a grăit aceasta lui
Moise în pământul Madian: ‹‹Scoală și întoarce-te în Egipt, că au murit toți
cei ce căutau sufletul tău››” (Ieșirea 4, 19)24.
Așadar, se poate afirma faptul că Egiptul a avut o chemare sfântă, deoarece din el Mântuitorul Hristos a fost chemat să aducă mântuirea. Este
cunoscut faptul că religia vechilor egipteni a fost apreciată de cercetători ca
fiind cea mai longevivă dintre toate religiile lumii. Aceasta a fost în fond „un
mozaic bogat de credințe și rituri care pendulau în jurul câtorva probleme
fundamentale, între care cultul solar și credința în nemurire”25.
Faraonii, prin piramidele îndreptate spre cer pe care le-au construit,
și-au arătat credința lor în nemurire, ei fiind considerați încă din timpul vieții zei. „În autobiografia lui Rekhmire, care era vizir în timpul lui
Tuthmosis al III-lea, se spune: ‹‹Ce este regele Egiptului de Sus? Ce este
regele Egiptului de Jos? El este un zeu, prin ale cărui acte normative trăim;
el este tatăl și mama tuturor oamenilor, el singur, fără un altul asemenea
lui››”26. Mântuitorul Iisus Hristos răspunde acestei aspirații a Egiptului prin
faptul că aduce viața veșnică celor ce cred în El. În mod surprinzător, după
faraoni, cei mai înflăcărați căutători ai vieții veșnice pe pământ egiptean
au fost călugării27. Aceștia însă, spre deosebire de faraoni, au interiorizat
Craig S. Keener, A Commentary on the Gospel of Matthew, Grand Rapids, Michigan/
Cambridge, UK: Wm. B. Eerdmans, 1999, p. 112, apud Justin A. Mihoc, op. cit., p. 166.
24
Această paralelă este întărită și de faptul că Evanghelistul Matei utilizează termenul
teleuth, pentru moartea lui Irod care este un „hapax legomenon” al Noului Testament, termen
utilizat și de LXX pentru desemnarea morţii lui Faraon, cf. Justin A. MIHOC.
25
Nicolae ACHIMESCU, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, Ediţia a II-a, Ed.
Tehnopress, Iași, p. 88;
26
Nicolae ACHIMESCU, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, p. 59.
27
Sf. Ioan GURĂ DE AUR, Omilii…,VIII, V, p. 106: „…locuitorii Egiptului, care ajunseseră în vechime la o atât de mare nebunie, astăzi toți filozofează despre cer și despre lucrurile cele
23
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Împărăția Cerurilor și dorul lor nespus către nemurire. În acest sens există
o cântare bisericească deosebit de sugestivă; „Fericită este viața pustnicilor,
a celor ce se întraripează cu dumnezeiescul dor”(Utrenierul; Primul rând de
Antifoane; glasul V). Tocmai acest lucru le lipsea faraonilor: viața curată a
monahilor, care simțeau în ființa lor aripile dorului de Dumnezeu. Dacă
setea către nemurire a faraonilor era neîmplinită, deoarece aceasta nu se
putea consuma în ceva sau cineva, dorul monahilor către Dumnezeu este
un dor rațional, are o țintă, are o direcție și o finalitate, și se desăvârșește în
persoana Mântuitorului Iisus Hristos.
Prin faptul că încă de la naștere Fiul lui Dumnezeu întrupat a fost prigonit, ne duce cu gândul că acest lucru a fost ca o prevestire a celor ce aveau să
vină asupra creștinilor care, la rându-le au suferit enorm pentru convingerile
lor din partea altor „Irozi”, împărații romani persecutori. Persecuțiile au avut
un impact hotărâtor pentru Biserică. Până în anul 313, când Sfântul Împărat
Constantin cel Mare (306-337) a dat libertate creștinismului prin acel Edict
de la Milan, dar și după aceea, în Răsărit, Biserica a dat cel mai mare număr
de martiri, care au fost un exemplu demn de urmat pentru toți creștinii.
Așadar Egiptul, care odinioară fusese leagănul poporului ales, se
dovedește a fi pentru a doua oară leagănul și locul de protecție al Celui ce
Și-a arătat marea Sa iubire pentru creatura căzută în păcat, Mântuitorul Iisus
Hristos. După cuceririle arabe soarta Egiptului devine una precară, deoarece
din acel moment Egiptul aproape dispare din istoria Bisericii și redevine o
„casă a robiei” sub noii săi stăpâni28.
3. Începuturile creștinismului în provincia romană a Egiptului
În anul 30 î.Hr. se încheie perioada Egiptului elenistic (332 î.Hr. – 30
î.Hr.) și începe o nouă epocă de stăpânire romană (30 î.Hr. – 641 d.Hr.). În
anul 30 î.Hr., împăratul Octavian Augustus va cuceri teritoriul Egiptului,
mai presus de cer, râd de obiceiurile strămoșești, îi caină pe străbuni și nu pun nici un preț pe
filosofi. Însăși viața i-a învățat că înțelepciunea vechilor filosofi nu era altceva decât o născocire
de babe bețive și că adevărata filozofie, vrednică de ceruri, este filosofia propovăduită de pescari.
… Nu pretind, pentru că postesc și priveghează, să stea degeaba toată ziua, ci nopțile și le petrec
în sfinte cântări și privegheri, iar zilele și le cheltuiesc împletind rugăciunea cu lucrarea mâinilor,
urmând râvna apostolului Pavel.”
28
Philip SCHAFF, History of the Christian Church - Ante-Nicene Christianity. A.D. 100-325,
p. 20.
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învingându-l pe Marc Antoniu și detronând-o pe Cleopatra a VII-a29, teritoriu pe care îl va transforma în provincie a Imperiului Roman. Provincia
cuprindea Egiptul de astăzi, excepție făcând Peninsula Sinai. Aceasta a fost
delimitată la vest de provinciile Creta și Cirenaica,30 iar la est de Iudeea31. În
perioada următoare Egiptul va fi „grânarul” Imperiului Roman, adică producătorul principal de cereale. Dioceza Egipt, care cuprindea atât Egiptul
cât și Cirenaica, avea un statut special de domeniu al coroanei, iar împăratul avea un statut aproape faraonic. Egiptul din acea perioadă era provincie imperială și spre deosebire de celelalte provincii, guvernatorul său era
denumit Praefectus Augustalis, prin aceasta arătând faptul că el guverna în
numele personal al împăratului (nu la fel se punea problema în cazul provinciilor senatoriale). Provinciile erau de obicei guvernate de politicieni cu
rang senatorial, în general foști consuli sau foști praetori. Provincia Egiptului
reprezenta o excepţie, aceasta fiind încorporată de Augustus după moartea
Celopatrei.
După ce Roma a preluat controlul, în Egipt s-au făcut o serie de schimbări de ordin politic, economic dar și social. La începutul acestei perioade
influenţele politice egiptene au fost diminuate. Nu același lucru s-a întâmplat
în cazul religiei vechilor egipteni, care s-a bucurat de simpatia unor împărați
romani, aceasta grație spiritului de toleranță religioasă cunoscut la romani32,
dar și datorită faptului că această religie nu se afla în dezacord cu pretențiile
și așteptările statului. Structura socială sub dominația romană a fost unică.
Trebuie avut în vedere faptul că vorbim despre o populație pestriță formată
din egipteni, greci, romani și evrei. Romanii aveau propriile lor modele de
organizare și structurare a societății, aceștia de multe ori considerându-i pe
29
Cleopatra (Κλεοπάτρα, n. 69 î.Hr., d. 12 august 30 î.Hr.) a devenit Cleopatra a
VII-a a Egiptului, la moartea tatălui său, Ptolemeu al XII-lea, în anul 51 î.Hr.. Ea intenționase
revigorarea tradițiilor Egiptului de odinioară, căutând sprijinul lui Iulius Cezar și Marc Antoniu.
30
Cirenaica este o regiune istorică și geografică din estul Libiei. Aceasta se situează între
Golful Sirte și Golful Bomba. În istorie este cunoscută sub denumirea Cyrenaica sau Pentapolis.
Cyrenaica de azi are o suprafață de aproximativ 850.000 de km ², care ocupă partea de est a
Libiei, inclusiv Cyrenaica istorică, Marmara și o parte din Deșertul Libian. Este delimitată la
nord de Marea Mediterană, la est de Egipt, la sud-est de Ciad, la sud de Sudan, la vest de Fezzan
și Tripolitania.
31
În urma ocupării teritoriului nabateean și a orașului Petra de către romani, această regiune va fi denumită în 106 d.Hr., Arabia Petraea pe vremea împăratului Traian, regiune transformată desigur, în provincie romană.
32
Nicolae ACHIMESCU, Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, p. 38.
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grecii din Egipt ca fiind egipteni, idee respinsă vehement atât de egiptenii
nativi cât și de greci33.
În cazul evreilor, aceștia au emigrat din Palestina în Egipt în secolul al
VI-lea î.Hr., formând în scurt timp puternice comunități evreiești, dintre care
Alexandria a ajuns să fie cea mai înfloritoare și mai importantă comunitate
evreiască din diaspora34. În secolul I d.Hr. populația evreilor din Alexandria
atinsese numărul sutelor de mii. Odată cu instaurarea stăpânirii romane în
30 î.Hr., situația economică favorabilă evreilor din Egipt s-a schimbat. S-a
ajuns ca în timpul împăratului Domițian (81-96 d.Hr.) să fie impusă „taxa
iudaică” în întreg Imperiul Roman, adică impozitul pentru toţi cei ce trăiau
după modul iudaic. A fost impus de asemenea și un sistem de ierarhie socială
care se baza pe apartenența etnică și pe locul de reședință.
Relațiile cu populația greacă au devenit din ce în ce mai încordate, conducând în cele din urmă la un pogrom împotriva evreilor în anul 38 d.Hr.
Un grup de evrei, condus de Filon din Alexandria, a apelat, fără succes însă,
la împăratul Gaius (Caligula). În 66 d.Hr., o revoltă a fost înăbușită de nepotul apostaziat al lui Filon, Tiberiu Alexandru, prefectul roman al Egiptului,
însă s-a făcut cu pierderi mari de vieți. O altă revoltă a evreilor, ce a avut loc
sub împăratul Traian, în 115 d.Hr. (înfrântă în 117 d.Hr.), a condus la nimicirea virtuală a comunității evreiești35.
Creștinismul din Egipt trebuie perceput ca fiind ca strâns legat de comunitatea evreiască din Alexandria. În primii 100 de ani ai creștinismului din
Delta Nilului, de o importanță majoră este realitatea fundamentală a relației
și dependenței lui de evreii din oraș. După cum am menționat, în Alexandria
exista cea mai importantă comunitate evreiască și în momentul în care orașul
a fost împărțit, două dintre cele cinci secțiuni, au fost dominate de evrei, de
sinagogile lor și de cultura acestora36. Părerile cercetătorilor cu privire la originile creștinismului egiptean sunt împărţite, iar în cele ce urmează voi expune
câteva din concepţiile acestora.
Prima dintre ele a fost precizată deja și conform acesteia Sfântul Evanghelist
33
E.G. TURNER, „Oxyrhychus and Rome”, Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 79,
1975, p. 3.
34
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 335.
35
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 335.
36
Bengt SUNDKLER; Christopher STEED, A History of the Church in Africa, Cambridge
University Press, 2004, p. 8.
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Marcu a propovăduit Evanghelia în Egipt, la sfârșitul secolului I d.Hr., (idee
destul de controversată). De asemenea destul de susceptibilă este și legenda despre vărul apostolului Marcu, pe care-l chema Barnaba. Acesta era misionar în
Alexandria, fiind atestat de literatura Pseudo-Clementină (Hom 1.8.3. - 15.9)37.
Există un indiciu a unei prezențe creștine în Alexandria în cartea Faptele
Apostolilor (18:24-28), unde este menționat Apolo, care fusese instruit despre cuvânt în țara natală, iar el „era învățat în calea Domnului și, arzând cu
duhul, grăia și învăța drept cele despre Iisus” (Faptele Apostolilor 18:25).
O altă viziune destul de populară este cea a lui Walter Bauer, care explică
lipsa dovezilor existenței creștinismului sugerând faptul că liderii eclesiastici
le-ar fi suprimat, știind că primele forme de creștinism în Egipt erau „eretice”, mai exact „gnostice”. Această concluzie poate fi plauzibilă în sensul că
propovăduitorii creștini activi ai sec. al II-lea în Alexandria despre care avem
cunoștințe erau arhieretici: Valentinus Basilides și fiul său Isidor, Carpocrates
și fiul său Epifanius. Problema care rezultă din teoria lui Walter Bauer este că
acesta descrie creștinismul timpuriu, atestat în literatura creștină alexandrină,
ca fiind „eretic” și „gnostic.” Spre exemplu, Epistola lui Barnaba, și lucrările
apocrife fragmentare Evanghelia către Evrei și Evanghelia către Egipteni38, sunt
atribuite de el creștinilor egipteni. Însă el ignoră anumite surse importante
precum Kerigma Petri, care în mod sigur nu este o lucrare gnostică39.
Mai plauzibilă este teoria papirologului Colin H. Roberts, care se axează
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 336.
Origen menționează în Omilia despre Luca 1, între tentativele de a povesti istoria lui Iisus
și evangheliile eretice, printre care și Evanghelia către Egipteni. Clement Alexandrinul citează unele
fragmente din aceasta în Stromate: (1) III, 9, 63 (o vorbă a Domnului către Salomeea: „Am venit să
distrug lucrarea femeii”); (2) III, 9, 64 (alt cuvânt al Domnului către Salomeea, împotriva nașterii
prin trup care perpetuează puterea morții); (3) III, 9, 66 (un alt schimb de cuvinte între Salomeea
și Iisus, pe aceeași temă); (4) III; 13, 92 (un răspuns dat de Domnul Salomeei: aceste lucruri [care?]
vor fi cunoscute „când veți călca în picioare haina rușinii și când cei doi vor deveni unul, iar bărbatul cu femeia nu vor fi nici bărbat, nici femeie”). Ipolit al Romei în Respingerea, V, 7, 8, afirmă că
părerile Naasenilor despre suflet sunt luate din Evanghelia Egiptenilor. Epifanie în Panarion 62, 2,
spune că Sabelienii își extrag doctrinele din apocrife, mai exact din Evanghelia Egiptenilor. Din ceea
ce reiese cu greu din fragmentele lui Clement, rezultă că această evanghelie era un dialog între Iisus
și Salomeea, un gen drag gnosticilor (care acordă și femeilor privilegiul de a vorbi cu Iisus). Astfel
teoria lui W. Bauer conform căreia Evanghelia Egiptenilor ar fi fost prima evanghelie a creștinilor
egipteni este una eronată, replicându-i-se că în realitate trebuie să fi fost evanghelia unui grup de
encratiți egipteni. Evanghelia a fost scrisă în secolul al II-lea și așa cum arată Ipolit și Epifanie, pe
vremea lui Origen, în Egipt, era deja respinsă ca apocrifă. Claudio Moreschini; Enrico Norelli,
Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine – de la Apostolul Pavel până la epoca lui Constantin
cel Mare, Vol I, Ed. Polirom, București, 2001, pp. 80-81.
39
Birger A. PEARSON, „Egypt”, pp. 336-337.
37
38
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pe papirusurile literare creștine timpurii și care nu corespund teoriei lui W.
Bauer. Colin H. Roberts, pe baza abrevierilor ,,Nomina Sacra” și a caracteristicilor papirusurilor timpurii, consideră că exista către anul 100 d.Hr., o
puternică influenţă evreiască asupra creștinismului din Egipt, aceasta fiind
oprită de revolta evreilor din anul 115 d.Hr., sub împăratul Traian, când
evreii au fost nimiciţi. De notat în teoria lui C. H. Roberts sunt NS precum: (Iisus, Hristos, kyrios, theos, etc. în total 15), care apar în manuscrisele
creștine, tehnică caligrafică întâlnită și în biserica de la Ierusalim40. Cel mai
vechi manuscris cunoscut al Noului Testament, P52 [P. Ryl. III Gr. 457],
datează din prima jumătate a secolului al II-lea și a fost descoperit în Egipt.
Este de asemenea cel mai vechi artefact creștin cunoscut41.
Astfel, Roberts este de părere că formele timpurii de creștinism din Egipt
sunt evreiești și cei mai vechi creștini erau parte integrantă a comunității
evreiești din Alexandria. Referitor la „anihilarea” creștinilor proveniți din
iudei în cadrul revoltei din 115-117 d.Hr. împreună cu evreii din Egipt, se
poate afirma că nu a fost o discontinuitate în adevăratul sens al cuvântului,
deoarece au fost notate elemente de continuitate între iudaismul alexandrin
și creștinismul alexandrin de după 117 d.Hr., în ceea ce privește: termeni
de teologie, stil de viață și organizare socială. După distrugerea comunității
evreiești din 117, a rămas o moștenire literară considerabilă, pe care creștinii
au păstrat-o în versiunea LXX a Bibliei,42 scrierile lui Filon și ale altor autori
evrei. Această moștenire a avut un impact deosebit asupra creștinilor, care și-au
constituit o nouă comunitate, diferită de politeuma (constituția) evreiască43.
O caracterizare scurtă a creștinismului alexandrin este aceea că încă de la
început „atributul său principal a fost cercetarea inovatoare în vederea aprofundării credinței”44. Kerigma Petrini, păstrată în fragmente la Clement, este
atribuită lui Petru, cu referire la cei doisprezece, plasând astfel textul pe vremea Apostolilor din Ierusalim. Acesta reflectă o hristologie tipic alexandrină
și un crez axat pe Dumnezeu, care a creat lumea și care poate la fel de bine
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 337.
Roderic L. MULLEN, The Expansion of Christianity – A Gazzeter of Its First Three
Centuries, p. 266.
42
LXX - Septuaginta- tradusă în Alexandria pentru prima dată.
43
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 338.
44
Cristian Bădiliţă, Pe viu despre Părinţii Bisericii, Ed. Humanitas, București, 2003,
p. 135.
40
41
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să o distrugă, o credință care poate fi explicată și printr-o „teologie negativă”
după modelul alexandrin45. Aceasta este prima scriere alexandrină în care
apare termenul de „creștin”, iar creștinismul este numit „a treia rasă”46.
Tot în această perioadă, Evanghelia către Egipteni era folosită de encratiții
egipteni vorbitori de limbă greacă, probabil locuitori din Rhakotis, cartier al
Alexandriei. Aceștia erau orientați mai degrabă spre ascetism, având și unele
particularități ale vieții în comunitate, așa cum descrie Filon47.
În ceea ce privește organizațiile creștine din Alexandria, acestea au fost
impregnate de modelul iudaic alexandrin, mai ales în cazul presbiteratului.
Fiecare parohie creștină din Alexandria avea propriul ei paroh, după modelul
sinagogii. În cazul episcopilor avem acea listă dinainte de Demetrius (189-232)
care merge până la Evanghelistul Marcu (așa cum a fost ea datată de Eusebiu),
însă aceasta nu prea are relevanță. Înainte de Demetrius cu siguranță nu exista
niciun episcopat monahal în Alexandria, după cum ne informează Ieronim
(Ep. 146.1). Mai multe informații ne dă Eutihie, patriarhul Alexandriei din
secolul al X-lea. Acesta povestește în Analele sale despre cei doisprezece preoți,
dintre care unul putea fi ales patriarh în cazul în care postul era vacant48. De
asemenea, Eutihie ne informează că, înainte de Demetrius, el a fost singurul
episcop din Egipt. Demetrius a numit mai târziu alți trei episcopi, iar succesorul
său Heraclie a mai numit douăzeci. Trebuie menționat că Demetrius a jucat un
rol deosebit de important în cadrul ierarhizării bisericii creștine din Egipt. Nu este
de mirare că referințele la el sunt unele precum „al doilea fondator al Bisericii din
Alexandria” și „fondatorul Bisericii din Egipt,”49 pentru rolul său de evanghelizare
a zonelor din afara Alexandriei. Scrierile lui Clement și Origen atestă evoluția „de
la comunitatea creștină la o Biserică ca instituție”50. De menționat este și faptul
că procesul început de Demetrius nu a fost dus la bun sfârșit în totalitate decât
până în perioada lui Dionisie cel Mare (247-264), primul patriarh al Egiptului51.
Cu toate că în Alexandria creștinismul s-a înrădăcinat în comunitatea
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 338.
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 338.
47
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 338.
48
Termenul de „patriarh” era folosit de fapt pentru „episcop”.
49
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 340.
50
***, De la communaut´e chr´etienne `a une ´eglise institutionnelle, ch. 8 in Jakab, Ecclesia
alexandrina, 175–214, apud Birger A. PEARSON, op. cit., p. 340.
51
Birger A. PEARSON, „Egypt”, p. 340. Vezi și: Jakab ATTILA, Ecclesia alexandrina, 215–
55, esp. 252–5.
45
46
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evreiască, în concepția lui Attila Jakab acesta s-a constituit foarte repede
într-o comunitate cu o identitate proprie, tocmai prin faptul că propunea
credința în Iisus Hristos ca Mântuitor și un nou mod de viață în Hristos.
Dacă Apologeții vorbesc despre creștinism ca despre o nouă „filosofie”,
trebuie luată în calcul mai ales situația socio-culturală a acelei epoci. Doar
o mică parte a populației (segmentul privilegiat) avea acces la educație,
care se făcea mai ales în limba greacă. Așadar „producătorii și consumatorii
literaturii creștine erau fără îndoială oameni cu educație”52. Mai trebuie
menționat că nu toată lumea avea posibilitatea să se ocupe de probleme
filosofico-religioase, ci numai cei care aveau o situație economică deosebită, dar am putea spune că și cei care aveau aspirații de acest gen.
Ținând cont de aceste considerații, ne vom da lesne seama că în perioada
de stăpânire romană la care ne-am referit până aici doar o mică parte a
populației putea să fie interesată de cuvintele Evangheliei. Dezvoltarea
reală a creștinismului egiptean începe abia în prima jumătate a secolului
al III-lea.
Alexandria acelor timpuri era un oraș de cultură și poate tocmai din acest
motiv pătura intelectuală a orașului a fost sensibilizată de noua ontologie pe care
o propunea creștinismul. Convingerea istoricului Attila Jakab este că „cei care au
«construit» religia creștină în primele trei secole – dar și mai târziu – din punct
de vedere doctrinar și instituțional aparțineau păturii privilegiate a societății.
Pentru reușită nu numărul este important, ci mai ales capacitatea intelectuală și
posibilitățile economico-financiare ale unui grup”53. Odată cu instaurarea monoepiscopatului în Alexandria, creștinismul va pierde pe de o parte caracteristica sa
primară, aspectul de «fraternitate», însă va reuși să se organizeze din ce în ce mai
bine, având posibilitatea să facă față problemelor interne și externe, care puneau
în pericol însăși existența lui54. Prin expunerea tuturor acestor teorii referitoare
la dezvoltarea creștinismului în Egiptul provincie a Imperiului Roman, demonstrăm faptul că avem de-a face cu un creștinism legat de comunitatea evreiască
existentă, dar cu o putere extraordinară de detașare de aceasta, prin aprofundarea
credinței proprii în Iisus Hristos Mântuitorul.
Creștinismul în Africa Proconsulară
Cristian BĂDILIȚĂ, Pe viu despre Părinţii Bisericii, p. 136.
Cristian BĂDILIȚĂ, Pe viu despre Părinţii Bisericii, p. 136.
54
Cristian BĂDILIȚĂ, Pe viu despre Părinţii Bisericii, p. 137.
52
53

207

STUDII

Africa Proconsulară a fost numele dat unei provincii romane din nordul continentului, constituită în anul 146 î.Hr., după al III-lea Război
Punic. Această provincie încadra în limitele sale geografice malul Mării
Mediterane, între Cirenaica la est și râul Ampsaga (astăzi Rummel) la vest și
teritoriul care se desfășoară de-a lungul Oceanului Atlantic, denumit în acea
vreme Mauritania55. Înainte de pătrunderea creștinismului în această regiune, la cultura locuitorilor coastei pre-punice, numiți libieni de către istoricii
greci, au contribuit numizii-berberi, fenicienii (care se stabiliseră la Cartagina
în anul 814 î.Hr.), dar și coloniile grecești.
În privința originilor creștinismului, africanii nu au susținut niciodată
că în acele locuri Biserica ar fi fost fondată de vreun Apostol sau ucenic de-al
Mântuitorului Hristos, așa cum este în cazul Alexandriei (Marcu) sau Indiei
(Toma). Însă impactul creștinismului asupra ţinutului Africii de Nord în a
doua jumătate a secolului I după Hristos va fi unul deosebit de puternic.
Majoritatea cercetătorilor leagă creștinismul de comunitățile evreiești din
Cartagina și din împrejurimi. În susținerea acestei teze ei spun că atât creștinii
cât și evreii erau înmormântați în cimitirul Gamart; Biblia Latină este plină
de termeni evreiești; Tertulian era familiarizat cu tradiția evreilor consemnată
în Talmud și Mișna56.
Creștinismul african pune de asemenea în valoare câteva mărci ale
creștinismului iudaic din primuele secole și anume: hotărârile Sfinților
Apostoli de la Sinodul Apostolic (F. Ap. 15, 19) au fost tratate de Tertulian
și erau normative pentru el (Apol. 9, 13); Tertulian cunoștea faptul că evreii
îi numeau pe creștini nazarineni (o sectă eretică), festivalurile iudaice de la
sfârșitul anului 436 erau respectate și de creștini și în final bisericile creștine
au fost guvernate de un consiliu de bătrâni (seniores laici) presbiteri, ca și în
cazul sinagogilor evreiești.
Nu există o listă a canoanelor bisericești din Africa de Nord înainte de
Breviarum Hipponense57 din 397 d.Hr., însă anumiți cercetători presupun că
Biserica din Africa se ghida până la apariția acestei culegeri de canoane după
Cristian BĂDILIȚĂ, Pe viu despre Părinţii Bisericii, p. 138.
TERTULLIAN, Despre idolatrie și alte scrieri morale, ediție îngrijită și studiu introductiv de
Claudiu T. ARIEȘAN, Ed. Amacord, Timișoara, 2001, p. 5.
57
Maureen A. Tilley, „North Africa”, p. 386.
55
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propriile ei canoane. Se utilizau toate cărțile Bibliei în afară de Iacov, 2 Petru
și 2, 3, Ioan. Cele mai timpurii lucrări necanonice cunoscute în Africa erau:
Păstorul lui Herma, Actele lui Pavel și Actele lui Pilat58. Africa romană a secolului al III-lea a fost într-o permanentă competiție cu Roma „rivala intelectuală a Romei, prin intermediul Cartaginei,”59 care în acea perioadă ajunsese
un important centru filosofic.
În afara traducerilor latine ale Scripturii, care circulau în Africa încă
din secolul al II-lea, dovezile literare ale creștinismului din teritoriul african din primele trei secole stau ca mărturie vie, ele provenind de la scriitori
de seamă precum Tertulian (n.160 – d.225), Minucius Felix (a doua jumătate a sec. al III-lea), Sfântul Ciprian († 258), Commodian (mijlocul sec.
al III-lea), Pseudo-Ciprian (după-258), Origen, Clement al Alexandriei și
Fericitul Augustin, care prin omiliile si martirologiile lor, au ilustrat credința
puternică a comunităților de creștini, organizarea acestora precum și practicile lor. De asemenea, la apărarea dogmelor și la creșterea creștinismului pe
axa orizontală au contribuit reprezentanți renumiți ai acestuia, mulți dintre
ei udând cu sângele lor pământul african, devenind astfel mărturisitori ai
dreptei credințe. Reprezentative în acest sens sunt primele texte creștine în
limba latină, Actele martirice de la Scillium, document anonim ce înfățișează
în termeni impresionanți curajul, devotamentul și fermitatea creștinilor
condamnați la moarte pentru Hristos. În acest sens este interesant faptul că
în Biserica din Africa Proconsulară actele martirice consemnate erau socotite
ca fiind acte liturgice. Acestea erau citite în cadrul cultului divin public, iar
un Sinod din secolul al IV-lea a încercat din greu să le diferențieze de textele
canonice (Sinodul din Cartagina §5)60.
În acord cu cultura politică, sinodalitatea a fost marca autorității, forma
de conducere a Bisericii Africane. Primul Sinod despre care avem cunoștință
a fost în anul 220, în timpul episcopului Agripinus, la care au participat
optsprezece episcopi veniți din provincia proconsulară Africa61. Tradiția africană a fost în permanentă dependență de adunările episcopilor care aveau
Acesta este numele colecției de canoane citite și aprobate la Sinodul III Cartagina din
397. Breviarium Hiponense fusese redactat cu aproximativ patru ani înainte de Sinodul III
Cartagina, în 393 la Sinodul de la Hippo.
59
Maureen A. Tilley, „North Africa”, p. 387.
60
Pr. Emanoil Băbuș, Introducere în Istoria Bisericească Universală, Ed. Sofia, București,
2003, p.83.
61
Maureen A. Tilley, „North Africa”, p. 387.
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puterea de a lua decizii importante, aceștia întâlnindu-se frecvent pentru a
discuta diverse probleme apărute în sânul Bisericii. În perioada ce va urma
Biserica Africii va da o serie întreagă de Sfinți Mucenici: Sfântul Ciprian
al Cartaginei, martirii de la Massa Candida (153 de mucenici de la Utica,
aruncați într-o groapă cu var), Sfinții Martiri Scillitani, Teogen de Hippo,
Agapie și Secundus din Cirta, Iacob și Marian și mulți alții. Aceasta demonstrează că în Africa Proconsulară creștinismul era unul intransigent, acest
lucru observându-se foarte clar din numărul mare de martiri și apologeți,
care au apărat și mărturisit până la sânge credința creștină. Și aici creștinismul
este strâns legat de comunităţile evreiești și după cum am menţionat, chiar
dacă nu există o listă a canoanelor bisericești din Africa de Nord înainte de
Breviarum Hipponense din 397 d.Hr., se presupune că Biserica din Africa se
ghida până la apariția acestei culegeri de canoane, după propriile ei canoane.
4. Actele martirice de pe teritoriul Africii Proconsulare și Egiptului
Răspândirea creștinismului în întreg Imperiul Roman a produs mari
nemulțumiri și îngrijorare atât autorităților de stat cât și societății romane
păgâne, deoarece prin refuzul pe care îl manifestau creștinii în a aduce jertfe
zeilor și împăratului, se considera o nesupunere, neloialitate și chiar răzvrătire din partea mărturisitorilor lui Hristos. Dacă în primul secol a fost o
perioadă de acalmie, în secolele II, III și începutul secolului IV, creștinii au
avut mult de suferit din cauza împăraților romani. Astfel, Biserica a moștenit
cultul martirilor, care s-a născut ca o manifestare firească a credinței creștine
mărturisită de ei până la moarte, supremul preț pe care cineva îl poate plăti
pentru convingerile sale. Prin curajul și devotamentul lor, creștinii au uimit
lumea greco-romană, incapabilă să recunoască în creștini oamenii cu adevărat virtuoși, curați și sfinți. Pe lângă chinurile fizice la care au fost supuși
s-au adăugat și suferințele morale, provocate de grija pentru cei dragi aflați în
primejdie. Martirii le-au suportat pe toate cu un eroism fizic și moral unic,
care a forțat chiar admirația păgânilor, făcând pe unii dintre ei să treacă la
creștinism: Semen est sanguis christianorum62 scria Tertulian. Pentru o imagine vie a evenimentelor din acea epocă, din care Biserica a moștenit cultul
62
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martirilor, în continuare vom enumera, în ordine cronologică, exclusiv actele
martirice rezultate pe teritoriul Africii Proconsulare și Egiptului. Împăratului
Lucius Aelius Aurelius Commodus Antonius (180-192) a fost fiul lui Marcus
Aurelius și al Faustinei (130-176), născut la Roma în anul 161. În anul 166 a
primit titlul de Cezar, iar în 177 pe cel de August. Historia Augusta (XIX, 2)
îl caracterizează ca „nerușinat necinstit, spurcat la gură, murdar și desfrânat,
mai crud decât Domițian, mai necurat decât Nero”63. Față de creștini a fost
tolerant, însă persecuția inițiată în timpul tatălui său a continuat și după ce
Commodus a devenit împărat. Astfel, la Cartagina, la 17 iulie 180, au suferit
moarte martirică „în timpul celui de-al doilea consulat al lui Claudianus, cei
doisprezece martiri scillitani, numiți așa după cetatea Scilli sau Scillium, din
Numidia proconsulară, de unde erau originari, fiind judecați și condamnați
la moarte prin decapitare de proconsulul P. Vigellius Saturninus, care-și avea
reședința la Cartagina”64. Actul martiric al Sfinților scilitani este cel mai vechi
document de limbă latină creștină. Cei doisprezece martiri scilitani, fiind
cetățeni romani, au fost condamnați la moarte prin decapitare, în ziua de 17
iulie 180.
Un alt val de persecuții a venit în timpul împăratului Septimiu Sever
(193-211) care a ajuns împărat eliminând mai ales prin asasinare o serie de
pretendenți la tronul imperial. Față de creștini acest împărat s-a arătat la începutul domniei tolerant, uneori chiar indiferent. Tertulian spune că Septimiu
Sever avea la palat un creștin, Proclus Torpacion, care îl vindecase de o boală.
Chiar și în Senat existau creștini, iar episcopii aveau posibilitatea de a ține
sinoade legate de controversa pascală65. Însă aceste lucruri nu aveau să dureze
prea mult, căci în 197 o puternică revoltă a izbucnit în Africa iar împăratul
însuși devine persecutor. În 200/201, din cauza unei revolte în Orient,
Septimiu Sever a dat o lege prin care interzicea prozelitismul iudaic. După un
an în 201/202, a interzis și prozelitismul creștin, în urma unei vizite în Egipt.
Persecuția nu s-a generalizat, însă au suferit moarte martirică cateheții,
„Sângele creștinilor este sămânța lor”, cf. TERTULIAN, Apologeticum, L, 13, în Apologeți
de limbă latină, trad. de N. CHIȚESCU, E. CONSTANTINESCU, P. PAPADOPOL și D. POPESCU,
introd. note și indici de N. CHIȚESCU, PSB 3, Ed. IBMBOR., București, 1981, p. 109.
64
Pr. Nicolae CHIFĂR, Istoria Creștinismului, Vol. I, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,
Iași, 1999, p. 44.
65
ACTELE MARTIRICE, Martiriul Sfinților Scilitani, trad., note și comentarii de Pr. Prof.
Ioan RĂMUREANU, PSB 11, Ed. IBMBOR, București, 1982, p. 80.
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neofiții și mulți alți creștini.În Alexandria a suferit moarte martirică Leonida,
tatăl lui Origen. Acesta a fost decapitat, deoarece a mărturisit cu mult curaj
că este creștin. Ca urmare a acestei persecuții vestita Școală din Alexandria a
fost închisă, iar conducătorul acesteia, Clement Alexandrinul (†215/216) a
fost nevoit să părăsească Egiptul. Dintre elevii și catehumenii din Alexandria
care au murit ca martirii menționăm pe Plutarh Sarenus care a fost ars de viu,
Heraclide și Heron au fost decapitați, Serenus tolerat și apoi decapitat, tânăra
Potamiana împreună cu mama ei Marcela au fost torturate și apoi arse de vii,
tânăra Herais și un soldat Basilide care o protejase pe Potamiana.La Cartagina
în 202/203 au suferit moarte martirică tânăra romană de 20 de ani Perpetua
și sclava sa Felicitas. Tot atunci au fost martirizați și Saturninus, Secundus,
Saturus și Revocatus. Textul martiriului Sfintelor Perpetua și Felicitas și al
celor patru împreună cu ele pătimitori a fost întocmit de un martor ocular
după mărturisirea autentică a Sfintei Perpetua. Sub Caracalla (211-217)
persecuția din Africa de Nord s-a intensificat, ea fiind declanșată de refuzul
unui subofițer creștin de a purta coroană de lauri cu prilejul unei ceremonii
în cinstea celor doi auguști. Persecuția s-a extins și în Apus, în Numidia și
Mauritania66. Publius Licinius Valerianus (253-260) fost cenzor pentru
supravegherea moravurilor publice în timpul împăratului Deciu, a fost proclamat de trupe împărat al Imperiului Roman. În timpul domniei sale, în
ziua de 14 septembrie 258 a fost martirizat Tasciu Ciprian episcopul
Cartaginei, tăindu-i-se capul cu sabia. Biserica posedă referitor la martiriul
Sfântului Ciprian două relatări: Acta proconsularia adică cele două procese
verbale luate de creștini de la grefa tribunalului din Cartagina și o scurtă istorisire a unui martor ocular, care a consemnat ultimele momente din viața
Sfântului Ciprian67. Tot în timpul lui Valerian (253-260) la Utica, în Africa,
din ordinul proconsolului Valerius Maximus, au fost aruncați într-o groapă
cu var nestins 153 de creștini, iar alții au fost trimiși în arenă fiind sfâșiați de
fiare.Caius Aurelius Valerius Diocletianus (284/285-305) a fost proclamat
împărat la Nicomidia de armata din Orient la data de 20 noiembrie.
Dioclețian a căutat să ducă la bun sfârșit organizarea politică, militară și
administrativă și să pună capăt anarhiei militare din secolul al III-lea.
66
67
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Constantin cel Mare va fi însă împăratul care va transforma Imperiul într-o
monarhie absolutistă de drept divin. Dioclețian va reorganiza provinciile
Imperiului Roman [acesta deținând circa 100 de provincii grupate în 12
dioceze conduse de câte un vicar], iar diocezele formau la rândul lor patru
prefecturi [Orient cu capitala la Nicomidia, Illyricum cu Sirmium, Italia cu
Mediolanum, Roma și în cele din urmă la Ravena și Galia cu Treveri]. Astfel
Egiptul pierdea unele beneficii pe care le deținea înainte de împărțire, el fiind
acum organizat ca o simplă provincie. Prin măsurile luate, puterea militară se
separă de cea politică; pentru întărirea granițelor «limes» a construit fortărețe
«castella» și drumuri; se impune un nou sistem fiscal; se introduc monede noi de
aur și argint pentru înlăturarea haosului economic instaurat în timpul anarhiei
militare Dioclețian a reușit să scoată Imperiul din criza secolului al III-lea,
însă prin faptul că a impus politeismul în Imperiu el se situează ca un „reprezentant al decadenței împăraților ilirieni din secolul al III-lea”68. El a inaugurat o nouă formă de guvernare asociindu-l la domnie pe Maximian cu titlul
de cezar la 1 martie 286 și august de la 29 septembrie 286. Dioclețian ca
protaugust va prelua Orientul, iar Maximian Occidentul. În anul 292 cei doi
și-au asociat câte un cezar. Dioclețian l-a luat pe ginerele său Galeriu, iar
Maximian l-a numit cezar la 1 martie 293 pe Constanțiu Chlorus.Dioclețian
s-a arătat la început tolerant față de creștini, care erau prezenți în armată,
administrație și chiar în serviciul palatului. Cezarul Galeriu însă fiind un
intolerant, un fanatic, incult și brutal69 a avut o atitudine anticreștină. În 298
a declanșat o prigoană împotriva acestora sub pretextul curățirii armatei de
elementele periculoase. În Apus, asemenea lui Galeriu proceda și cezarul
Maximian. În anul 304 Galeriu a reușit să-l determine pe Dioclețian să emită
un al patrulea edict de persecuție prin care se declara război creștinilor. Astfel
în Egipt, la Eliopol, a suferit moarte martirică Sfânta Varvara, fiica lui Dioscur
mare proprietar de pământ.În anul 305 pe 1 mai, cei doi auguști Dioclețian
și Maximian se retrag din conducerea Imperiului, formându-se a doua tetrarhie. Galeriu și Constanțiu Chlor devin auguști, asociindu-și ca cezari pe
Valerianus Maximianus Daia (un ofițer crud, violent și viclean) și pe Flavius
Valerius Severus. Maximian Daia va administra o parte a Orientului și
68
ACTELE MARTIRICE, Actele proconsulare ale Sfântului Ciprian, Episcopul Cartaginei, PSB
11, p. 175.
69
Pr. Nicolae CHIFĂR, Istoria Creștinismului, p. 56.
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Egiptul. În anul 305 Galeriu și Maximian Daia au dat un nou edict prin care
sacrificiile datorate idolilor deveneau generale. Printre martirii din acea perioadă cea mai cunoscută este Sfânta Ecaterina, care era de neam împărătesc și
care datorită frumuseții și înțelepciunii sale, însuși împăratul Maximian își
dorea să-i devină soție. Sfânta Ecaterina a fost martirizată în anul 307 la
Alexandria.Un caz emoționant a fost acela al comediantului Gelasian care la
27 februarie 297 a fost omorât pentru că l-a mărturisit pe Hristos, după ce
acesta ridiculizase botezul creștin. El era din Heliopolis, oraș în Egiptul de
odinioară70.În primăvara anului 311 Galeriu s-a îmbolnăvit foarte grav,
medicii neputând să îl mai ajute. În această stare degradantă în care se afla,
cu acordul lui Constantin și Liciniu a dat la Sardica la 30 aprilie 311 un edict
prin care religia creștină era tolerată71. Cu toate că Galeriu a dat acel edict de
toleranță, persecuția a continuat în Orient sub Maximian Daia care încercând să organizeze păgânismul a lovit din nou în creștini. Din acea perioadă
se cunosc cinci episcopi egipteni, printre care Petru al Alexandriei, unul dintre conducătorii Școlii catehetice din Alexandria, căruia i s-a tăiat capul,
Phileas de Thmuis, preotul Pamfil în Cezareea Palestinei și preotul Lucian la
Nicomidia.După ce îl învinge pe Maxențiu la Pons Milvius (Podul Vulturului)
la 29 octombrie 312, Constantin intră triumfal în Roma. Licinius la rândul
lui îl învinge pe Maximian Daia la Adrianopol la 30 aprilie 313 și astfel
Constantin devine împărat al Occidentului iar Licinius împărat al Orientului.
În februarie 313 împăratul Constantin împreună cu Liciniu, în ajunul nunţii
acestuia cu sora împăratului, Constanţia, hotărăsc la Mediolanum, să acorde
deplina libertate de credinţă și de manifestare creștinilor. Astfel creștinismul
a primit permisiunea oficială de a exista și de a se dezvolta. Biserica era recunoscută drept o instituție organizată, iar creștinismul devenea „religio licita”72.
Pr. Nicolae CHIFĂR, Istoria Creștinismului, p. 57.
Mitropolit Nicolae CORNEANU, Studii Patristice – Aspecte din vechea literatură creștină,
Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1984, p. 107.
72
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, VIII, XVII, 3-10, trad., studiu, note și
comentarii de Pr. Prof. T. BODOGAE, PSB. 13, Ed. IBMBOR, București, 1987, pp. 337-338:
„Împăratul cezar Galeriu Valeriu Maxim cel nebiruit, august, pontifice maxim, germanic maxim,
egiptean maxim, tebaic maxim, sarmatic de cinci ori maxim, persic de două ori maxim, carpic de
șase ori maxim, armean maxim, med maxim, adiabenic maxim, îmbrăcat cu putere de tribun de
douăzeci de ori, aclamat imperator de nouăsprezece ori, consul de opt ori, părinte al patriei, proconsul și împăratul cezar Flavius Valerius Constantin, cel pios, fericit, nebiruit, august, pontifice
suprem, îmbrăcat cu putere de tribun, aclamat imperator de cinci ori, consul, părinte al patriei,
proconsul, între alte orânduiri pe care le-am dat pentru folosul și binele popoarelor, am hotărât
70
71
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În 1891, învățatul german O. Seeck lansa teoria conform căreia nu a existat
niciun Edict de la Mediolanum, singurul edict existent fiind cel din 311,
emis de împăratul Galeriu. Mult timp istoricii nu au acceptat această opinie,
iar astăzi sunt controverse în acest sens. Documentul promulgat la
Mediolanum în 313 de către Constantin și Licinius „nu a fost un edict propriu-zis, ci o scrisoare adresată guvernatorilor provinciilor din Asia Mică și
din Răsărit în general, în care li se explica și li se indica cum să-i trateze pe
creștini”73. Este prematur să se vorbească de triumful creștinismului în timpul lui Constantin cel Mare. Exceptând scurta perioadă de domnie a lui
Iulian Apostatul (361-363) religia creștină va fi favorizată în întreg Imperiul
Roman, ajungând chiar spre sfârșitul secolului al IV-lea religie de stat.

mai întâi ca totul să fie îndreptat potrivit vechilor legi și așezămintelor publice ale romanilor,
iar creștinii care au părăsit religia strămoșilor lor să poată îmbrățișa păreri mai bune. Dar după
o anumită socoteală ei au fost cuprinși de o mândrie atât de încăpățânată, încât n-au mai urmat
ceea ce fusese hotărât de cei de altă dată și, în loc de ceea ce înșiși părinții lor le statorniciseră mai
întâi, ei și-au făcut legile lor proprii, după cugetul lor și cum le înțelege fiecare, așa încât țineau
de acum legile lor proprii și s-au strâns laolaltă ici și colo mulțimi pestrițe de oameni. Din această
cauză la edictul pe care l-am publicat ca să se reîntoarcă la rânduielile stabilite de strămoși, foarte
mulți au fost biruiți de amenințările primejdiei, dar foarte mulți au fost tulburați și au suferit
tot felul de chinuri, fiind omorâți în diferite feluri. Iar întrucât cei mai mulți au rămas în aceeași
nebunie, ne-am dat seama că nu aducem cinstea cuvenită nici zeilor cerești și nici Dumnezeului
creștinilor. De aceea, ținând seama de filantropia noastră și de obiceiul statornic potrivit cărora
ne-am obișnuit să acordăm iertare tuturor oamenilor, ne-am gândit că ar trebui să întindem
cât mai repede iertarea noastră chiar și în cazul de față pentru ca iarăși să fie îngăduit să existe
creștini și să-și clădească din nou casele în care își țineau adunările, numai să nu săvârșească
nimic potrivnic ordinii publice. Printr-un rescript special vom încunoștința pe judecători la ce
vor trebui să fie atenți. În schimb, în urma iertării ce le-am acordat, ei vor fi datori să se roage
lui Dumnezeu pentru noi în tot chipul, treburile publice să se desfășoare în bună rânduială și să
poată și ei trăi fără să fie tulburați în căminurile lor”.
73
Textul acestui acord este redat de Lactanțiu în latină și de Eusebiu în greacă, de fapt
sunt două scrisori, una trimisă lui Maximin, în Orient, în luna iunie, prin care intervine în
favoarea creștinilor (Lactanţiu, De mortibus persecutorum 37, 1 „ Întrucât, dar, eu, Constantin
Augustul, și eu, Liciniu Augustul, ne-am întâlnit în chip fericit la Milan și am căutat să împlinim
tot ce interesa binele și folosul poporului, între alte lucruri pe care le credeam utile tuturora în
multe privințe, am hotărât în primul rând și să asigurăm respectul și cinstea cuvenite divinității,
înainte de toate, adică ne-am hotărât să acordăm creștinilor și tuturor celorlalți libera alegere
la cinstirea religiei pe care o vor, cu gândul ca orice divinitate sau putere cerească ar fi aceasta să
ne poată fi de folos și nouă și tuturor celor ce trăiesc sub ascultarea noastră” și cealaltă expediată
prefectului Anullius în Africa de Nord, în august 313, prin care-i cerea să redea bunurile confiscate (Eusebiu HE, X, 5, 15-17).
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Summary: Propagation of Christianity in North Africa from the First Century
to Constantine the Great

In North Africa, Christianity rose from and stabilized in the great cities, such
as Alexandria and Carthage, and entrenched in the Jewish communities living
therein. The Holy Apostles and their disciples are known to have preached first in
the great cities, in their synagogues, and therewith to their inhabitants, who were
people having an inkling for listening and philosophical and religious eagerness.
Attila Jakab’s idea, according to which Christianity, having very quickly established
within human communities with strong self-identity, was at the outset the religion
of the privileged section of population, of those that enjoyed a higher education.
They who used to create and absorb Christian literature were beyond all doubt
educated people, also enjoying a high material standard. These are reasons for us
to state that, by the early half of the 3rd century, it was but a small part of the
population in North Africa that could be interested in the evangelical message. The
true development of the African Christianity starts no earlier than in the first half
of the 3rd century. Nonetheless, a natural manifestation of the Christian faith set
forth as early as the 2nd century, at the same time as the first persecutions against
Christians. Being wrongly looked upon by the state authorities as insubordination,
disloyalty and even rebellion or insult, the new religion caused the African Church
to give, as early as AD 180, a bloody sacrifice that consisted of the twelve martyrs
being beheaded in the city of Scilli or Scillium. The present study aims at bringing
to light the way North African Christianity developed, exposing theories of some
scientists about this issue, as well as singling out the prominent role of the Church
in codifying and preserving the basic accuracy of faith.
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Restauratio (damnatio) memoriae?
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Lucrarea de față se dorește a fi, mai ales, o prezentare a activității mitropoitului
Visarion Puiu în domeniul relațiilor între Biserică și stat. Viaţa și activitatea mitropolitului Visarion Puiu cuprind două perioade distincte, 1879-1944, când s-a aflat în România
și 1944-1964, când a trăit în exil, mai exact în Austria, Italia, Elveția și Franța (și aici
în mai multe locații la Paris, Theoule, Draguignan și, în ultima parte a vieţii, la VielsMaisons). În perioada în care a activat în țară a intrat în conflict cu puternicii vremii
mai întâi în problema palatului episcopal, zis regal, de la Curtea de Argeș și apoi în cea
a fondului forestier bisericesc din Bucovina. În perioada exilului a intrat în conflict cu
mai toate persoanele influente ale diasporei românești din Paris, care au avut, în cele din
urmă, câștig de cauză, obținând de la autoritățile franceze expulzarea mitropolitului din
Paris, fapt datorat însă, în mare măsură, erorilor politice ale acestuia. Corespondența sa
este impresionantă nu numai sub aspect cantitativ, ci și prin originalitate, profunzime și
curaj. Faptul că a condus Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria, în perioada 16
noiembrie 1942 - 14 decembrie 1943, i-a atras condamnarea la moarte în contumacie
(21 februarie 1946) și, sub presiunea puterii comuniste, caterisirea (28 februarie 1950).
A fost reabilitat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (25 septembrie
1990), nu însă și de către justiție. Este autorul proiectului de lege pentru înfiinţarea
eparhiei ortodoxe române din Statele Unite ale Americii, deci ctitorul ei, pe când ocupa
scaunul de episcop al Hotinului. În lumina acestor realizări, dar și a scăderilor sale, mitropolitul Visarion Puiu merită să fie mai bine cunoscut și chiar redescoperit.

I. Prezentare generală a vieții și activității
mitropolitului Visarion Puiu:
Personalitatea mitropolitului Visarion Puiu s-a manifestat într-un mod
foarte complex și din această cauză o caracterizare a sa este foarte greu de făcut.
Viaţa și activitatea sa au constituit un subiect prea puţin cercetat până la căderea
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regimului comunist, mitropolitul Visarion
Puiu fiind considerat „criminal de război și
vinovat de dezastrul ţării”, acuzaţii pentru
care a fost condamnat la moarte în contumacie la 21 februarie 1946. După 1990,
însă, mitropolitul nostru a stârnit interesul
mai multor cercetători decât este îndeobște cunoscut.
Activitatea și realizările mitropolitului Visarion Puiu constituie un subiect
controversat și, de aceea, puţini autori au
încercat să-i creioneze portretul moral,
marea majoritate mulţumindu-se să
publice un număr mai mare sau mai mic
din documentele sale, lăsându-i pe alţii să
tragă concluziile. Foarte energic și inteligent, mult înaintat în înţelegerea vremuri† Visarion, Mitropolitul Bucovinei
lor și progresului societăţii faţă de semenii
1935
săi, mitropolitul Visarion s-a comportat deseori abuziv mai ales în relaţiile cu preoţii și cu unii ierarhi români. A
avut un talent organizatoric excepţional demonstrat la Curtea de Argeș, Bălţi,
Cernăuţi, Odessa și în locurile pe unde a trecut în timpul exilului. A înfiinţat mai multe eparhii uneori în mod strălucit, alteori întrecându-și atribuţiile.
A hirotonit preoţi, iar pe arhimandritul Teofil Ionescu l-a hirotonit arhiereu
vicar al Eparhiei Românilor Ortodocși din Străinătate1. S-a interesat în repetate
1
Hirotonia întru episcop a lui Teofil Ionescu s-a săvârșit cu binecuvântarea mitropolitului
Anastasie, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate cu reședința la New York, în baza
temeiului nr. 3/503/1634 din 29 octombrie/11 noiembrie 1954, de către mitropolitul Visarion
Puiu împreună cu doi arhierei ruși - arhiepiscopul Ioan de Bruxelles și Europa de Vest și Nathanael,
episcopul rus din Paris, toți trei membri ai Sinodului Bisericii mai sus amintite. Teofil Ionescu a
fost hirotonit episcop, cu titlul de Severineanul, analog localității Sèvres din apropierea Parisului,
duminică 13/26 decembrie 1954 la biserica rusă Sfântul Nicolae din Versailles, cf. Protoiereu Sorin
PETCU, „Arhiepiscopul român Teofil Ionescu”, iulie 2006, <http://www.ortodoxia.de/html/arhiepiscopul_roman_teofil_ionescu.html>, 17 noiembrie 2012. P.S. Teofil a devenit ulterior și episcop
al românilor ortodocși din Canada; de fapt acesta a fost principalul motiv pentru care mitropolitul
Visarion l-a hirotonit episcop. Corespondenţa purtată între mitropolitul Visarion Puiu și arhiereul
vicar Teofil Ionescu pe tema înfiinţării eparhiei românilor ortodocși din Canada este considerabilă,
cel din urmă neridicându-se, de multe ori, la nivelul așteptărilor celui dintâi.
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rânduri de Congresul anual bisericesc al românilor din SUA2. După expulzarea
sa din Paris a purtat o corespondenţă foarte bogată cu Leon Negruzzi și cu
Pr. Vasile Boldeanu de la biserica românească din Paris3, acesta din urmă
jucând, însă, un rol dublu. A fost, probabil, cel mai mare teoretician român în
problema datoriilor exilului4. S-a ocupat de redobândirea Căminului românesc
de la Ierusalim5. A purtat o corespondenţă intensă cu monahii români de la
Muntele Athos și a organizat o colectă la Paris pentru ajutorarea schitului cu
hramul Sf. Mare Muceniţă Marina de la Muntele Athos.
Corespondenţa mitropolitului Visarion este impresionantă și, până în
prezent, nu a fost publicată decât în mică măsură. A adresat numeroase scrisori Organizaţiei Naţiunilor Unite, mai multor Patriarhii și ierarhi uneori,
pe un ton exaltat, dar aceste scrisori i-au adus și aprecieri. A avut curajul
să scrie, de-a lungul timpului, mai multor lideri politici sovietici: Stalin6,
Hrușciov, Molotov, Bulganin7, Gromâko și alţii8 într-o perioadă când URSS
reprima imediat cel mai mic act pe care îl considera ostil intereselor sale. Nu
s-a mulţumit cu atât, două copii după scrisoarea trimisă lui Andrei Gromâko
și Vladimir Scerbinski i-au fost trimise și lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al României9. A scris, în mai multe rânduri,
Cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 3, d. 2 și d. 3, copii dactilo, semnături olografe, la
Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu. Documente din pribegie (1944-1963), Ed.
Moldopress, Pașcani, 2002, doc. 98-99, 105-108, pp. 255-256, 262-265.
3
Despre acestă biserică îi scria Pr. Graţian Radu, la 12 iulie 1957, că „biserica parohiei
ortodoxe române din Paris este de drept sub oblăduirea canonică a Patriarhiei din București”, cf.
D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 112, p. 269; acest lucru este foarte important
pentru că, la acea dată, toţi preoţii care slujeau în acea biserică și însuși mitropolitul Visarion
ţineau de Sinodul Rușilor Albi.
4
Această problemă este atât de des ridicată în corespondenţa sa încât este imposibil de
rezumat aici.
5
În corespondenţa purtată cu arhimandritul Victorin Ursache amintește de personalităţile
din lumea evreiască cu care a discutat această chestiune.
6
Cf. Dr. Antonie Plămădeală, Visarion Puiu. Documente, pp. 17-23. Scrisoarea poartă
data de 14 septembrie 1939.
7
Pentru aceste trei personalităţi politice sovietice mitropolitul Visarion a scris o singură scrisoare la 20 august 1955, cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 6, d. 4, copie dactilo, semnătură olografă
și menţiunea mitropolitului Visarion că scrisoarea a fost redactată în limba franceză și a păstrat documentele poștale de expediţie, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 61, pp. 192-194.
8
Cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 6, d. 4, copie dactilo, semnătură olografă, la D.
Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 143a și 143b, pp. 314-322. Cele două documente formează o singură scrisoare, ce poartă data de 12 noiembrie 1960.
9
Cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 6, d. 4, copie dactilo, semnătură olografă, la D. Stavarache,
Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 149, p. 328. Scrisoarea este datată 25 iulie 1961.
2
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Organizaţiei Naţiunilor Unite, cerând retragerea tuturor armatelor învingătoare de pe teritoriile ţărilor ocupate provizoriu cu respectarea hotarelor
istorice și naţionale ale tuturor statelor europene mici peste ale căror hotare
s-a purtat războiul10. Din scrisorile trimise președintelui Franţei, generalul
Charles de Gaulle, cea din 14 februarie 1960 constituie o critică severă la
adresa Aliaţilor din ultimul război, mai ales la adresa lui W. Churcill, care
a „oferit” România Rusiei Sovietice. A corespondat pe această temă și cu
ierarhi din Occident cum a fost arhiepiscopul englez G. Fischer.
În perioada exilului în Franţa (1949-1964), a fost în conflict, aproape
permanent, cu majoritatea personalităţilor influente ale exilului românesc,
care mai mult dezbinau comunitatea românească din Paris decât o uneau;
aceștia, mulţi la număr, au avut câștig de cauză, obţinând de la autorităţile
franceze expulzarea mitropolitului Visarion din Paris. Acest lucru s-a datorat însă în mare măsură și apropierii excesive a mitropolitului de principele
Nicolae, pe care îl dorea viitor suveran al României, această eroare politică
atrăgându-i mitropolitului reputaţia de a fi antifrancez, principele Nicolae
ducând în Spania o activitate contrară intereselor franceze din Maroc.
Cea mai mare reparaţie morală care i s-a făcut mitropolitului Visarion Puiu
în perioada de după 1989 o constituie ridicarea caterisirii de către Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române în ședinţa din 25 septembrie 1990, luându-se în
examinare adresa Î.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului.
În privinţa condamnării la moarte, mitropolitul Visarion s-a disculpat
foarte bine, de toate acuzaţiile ce i s-au adus, prin corespondenţa purtată cu
justiţia de la București. Reabilitarea juridică a mitropolitului Visarion Puiu
rămâne însă o problemă deschisă.
Personalitate complexă, spirit puternic și pătrunzător veșnic neliniștit
și nemulţumit, uneori contradictoriu și abuziv, preocupat de problemele
Bisericii, patriot, mitropolitul Visarion Puiu s-a impus prin atitudinea sa
A se vedea, în special, scrisoarea intitulată Un ecou al dorinţelor populare din toate ţările Europei
către O.N.U., expediată la 5 mai 1947 de la Milano. Observăm că aici Visarion Puiu condamnă nu
numai armatele de ocupaţie sovietice la care se referă în multe alte locuri, ci toate „armatele învingătoare de pe teritoriile ţărilor ocupate provizoriu.” Autorul nostru mai cerea ceva surprinzător aici:
„dispariţia celor doi monștrii ai zilelor noastre – imperialismul militar și capitalismul – sorginţi a tot
felul de nedreptăţi politice, economice și morale, stând mereu gata nu spre a colabora spre binele
omenirii, ci spre a se încăiera și doborî reciproc”, cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 8, d. 1, original
dactilo, semnătură olografă, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 5, pp. 94-95.
Doleanţele mitropolitului Visarion nu puteau fi satisfăcute însă de ONU, fiind contrare intereselor
ambelor părţi implicate (aliaţii occidentali pe de o parte și URSS de cealaltă parte).
10
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tranșantă în favoarea dreptăţii (pentru statele mici și pentru cei năpăstuiţi)
și unităţii (creștinilor în general și românilor ortodocși în special). În lumina
acestor trăsături de caracter mitropolitul Visarion Puiu merită să fie mai bine
cunoscut și chiar redescoperit.
II. Biografie până la plecarea din România:
Viaţa mitropolitului Visarion Puiu cuprinde două perioade distincte:
1879-1944, când s-a aflat în România și 1944-1964, când a trăit în afara
graniţelor ţării.
Visarion, după numele de botez Victor, s-a născut la 27 februarie 1879
în orașul Pașcani, fiind primul din cei cinci copii11 ai lui Ioan și Elena Puiu.
Tatăl era conductor de tren la compania Lemberg, iar mama era casnică; bunicul său, Ioan Puiu, a fost preot în comuna Girov, judeţul Neamţ. Primele trei
clase (1886-1889), le-a făcut la Pașcani, la școala mixtă a căilor ferate. Clasa
a patra și seminarul teologic inferior (1889-1894) le-a făcut la Roman, unde
tatăl său fusese mutat cu serviciul. A continuat studiile teologice la seminarul
Veniamin Costachi din Iași (1894-1899) și apoi la Facultatea de teologie din
București (1900-1904). S-a hotărât să îmbrăţișeze viaţa monahală și a fost
tuns în monahism la catedrala din Roman, la 22 decembrie 1905. A fost
hirotonit ierodiacon la 25 decembrie 1905 și a rămas la catedrală până în
ianuarie 1907, când a plecat la Academia duhovnicească de la Kiev, ca bursier. La întoarcera în ţară, în iulie 1908, a fost trimis la Galaţi. Acolo după o
scurtă perioadă ca diacon la Catedrala episcopală, august-septembrie 1908,
a fost hirotonit ieromonah, la 7 octombrie 1908, la propunerea episcopului
Pimen Georgescu al Dunării de Jos. La 6 decembrie 1908 a fost hirotesit
protosinghel, iar la 1 ianuarie 1909 arhimandrit și vicar al eparhiei Dunării
de Jos. Între anii 1909-1918 a fost director al seminarului teologic Sfântul
Apostol Andrei din Galaţi. În timpul primului război mondial (1916-1918)
a transformat clădirea școlii în spital pentru militarii răniţi12.
11
A avut două surori Maria și Olga și doi fraţi Ioan, care a murit la vârsta de 22 de ani și
Constantin, care a devenit medic; acesta din urmă, a participat ca medic pe front, în campania
din 1919 în Ungaria, având gradul de căpitan, apoi s-a stabilit la Galaţi, funcţionând ca medic la
Căile Ferate Române, cf. Mitropolit Visarion PUIU, Însemnări din viața mea, cuvânt înainte de
ÎPS Daniel Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ediție, note și addenda de Dumitru Stavarache
și Gheorghe Vasilescu, Ed. Trinitas, Iași, 2004, p. 91.
12
Cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, pp. 11-12; vezi și Pr. prof. univ.
dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a II-a, revăzută și întregită,
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Experienţa acumulată și realizările obţinute la conducerea seminarului
din Galaţi au făcut ca el să fie numit director al seminarului teologic din
Chișinău la 1 septembrie 1918. După ce a refăcut clădirea seminarului, afectată de trecerea și staţionarea trupelor rusești și a organizat programa școlară
și începerea cursurilor (15 octombrie 1918), a fost numit exarh al mânăstirilor din Basarabia13.
Visarion Puiu a fost ales episcop al Argeșului la 17 martie 1921, a fost
hirotonit în această înaltă treaptă la 25 martie la Catedrala din București și a
fost instalat la 27 martie14 (Duminica Floriilor). În cei doi ani și jumătate, cât
a ocupat acest scaun, a făcut numeroase vizite pastorale în cele două judeţe
ce compuneau eparhia, Argeș și Olt, „cercetând satele cu prea multe biserici
sărace și slab îngrijite, cu zugrăveli cumplite și preoţi necăjiţi.”15 Principalele
obiective urmărite la Argeș au fost organizarea și îmbunătăţirea vieţii bisericești și înlăturarea imixtiunilor partidelor politice și ale Curţii regale.
În anul 1923, Visarion Puiu a fost numit în fruntea Episcopiei Hotinului,
nou înfiinţată16. A fost ales la 29 martie și instalat la Bălţi, sediul episcopiei,
Ed. Enciclopedică, București, 2002, p. 403 și Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu,
Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă,
București, 2010, p. 517.
13
Despre această perioadă Visarion Puiu notează: „În călătoriile inspecţiilor mănăstirești,
străbătusem în lung și-n lat întreaga Basarabie, cunoscând în destulă măsură toate stările de
lucruri din primii ani ai revenirii acestei lature de ţară la patria mamă și am văzut cât de puţin
cunoșteau guvernanţii noștri politici această provincie și mai ales cei bisericești, cum și măsurile
stângace luate pentru legarea sufletească a ei de ţara veche și mult aș fi dorit să pot determina
măsurile cuvenite, dar n-aveam glas ascultat. Memoriile trimise regelui Ferdinand și șefilor de
partide politice, mi-au procurat doar răspunsuri de mulţumire, precum se vede din colecţia
acestora, unele rămânănd fără rezultate trebuitoare, conducătorii partidelor politice nerespectând nicio continuitate de lucru bun în frământările și desele lor schimbări”, ANR, fond Puiu
Visarion, d. 31, f. 65.
14
Cf. Pr. prof. univ. dr. M. Păcurariu, Dicţionarul…, p. 403, vezi și Pr. prof. univ. dr.
Mircea Păcurariu, Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Ed. Institutului Biblic și de Misiune
Ortodoxă, București, 2010, p. 517; vezi și Pr. Mihai Mocanu, „Mitropolitul Bucovinei, Visarion
Puiu, un nedreptăţit al istoriei”, în MMB-TV, 1994, nr. 1-4, p. 148.
15
ANR, fond Puiu Visarion, d. 31, f. 67.
16
În iunie 1918, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a numit ca locţiitor de arhiepiscop la Chișinău pe episcopul Nicodim Munteanu de la Huși (viitor patriarh al României);
acesta avea studii la Academia duhovnicească de la Kiev și era un bun cunoscător al limbii ruse
și al vieţii bisericești din Rusia. El a luat primele măsuri în vederea românizării vieţii bisericești
din Basarabia; în acest context de „românizare” includem și înfiinţarea la 10 martie 1923 a două
eparhii: Cetatea Albă-Ismail, cu reședinţa la Ismail și Hotinul, cu reședinţa la Bălţi. În cuprinsul
eparhiei Hotinului intrau judeţele Bălţi, Soroca și Hotin, cf. Pr. M. Mocanu, „Mitropolitul
Bucovinei…”, pp. 148-149. Vezi și Pr. prof. univ. dr. M. Păcurariu, Dicţionarul…,
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la 13 mai 192317. Despre perioada arhipăstoririi lui Visarion Puiu la Argeș și
alegerea sa la Hotin, Constantin Tomescu dă informaţii preţioase18.
Visarion Puiu a preluat o eparhie în care, profitând de tulburările istorice, sectele făceau numeroși prozeliţi, misiunea sa devenind astfel cu atât mai
dificilă. La sfârșitul arhipăstoririi sale la Bălţi rezultatele erau următoarele: au
fost ridicate 11 de biserici, între care și monumentala catedrală din Bălţi, 36
se aflau în construcţie, 225 de biserici au fost reparate și 45 erau în curs de
reparare19. Eforturile vrednicului episcop s-au concretizat și în dobândirea
de bunuri imobiliare și de terenuri pentru eparhie în orașele Bălţi, Hotin și
Soroca, organizarea școlilor eparhiale (seminarul teologic, seminarul monahal, școala de cântăreţi bisericești etc.), înfiinţarea de instituţii bisericești pentru cler (Banca clerului, Casa de ajutor și pensii, Sanatoriul clerului etc.),
reorganizarea vieţii monahale (a fost triplat numărul acestor lăcașuri, au fost
reîntemeiate gospodăriile din jurul lor și organizate biblioteci, ateliere de pictură, lemnărie, fierărie, de ţesut covoare etc.), a fost organizată și impulsionată
tipărirea de cărţi pentru cler și credincioși (care au fost răspândite și în afara
graniţelor României, în special în sudul Dunării), colaborând în acest sens
cu Academia Română și facultăţile de teologie din ţară și instituind premii.
Vrednicul ierarh a instituit și un fond de binefacere din care au fost ajutaţi
oamenii nevoiași, orfanii și văduvele de clerici, instituţiile culturale și asociaţiile studenţești. Episcopul nostru s-a preocupat și de dezvoltarea edilitară
planificată a orașului Bălţi: alimentare cu apă și curent electric, canalizare,
pieţe alimentare, abator, baie publică, o maternitate, construcţii de poduri
și șosele, dezvoltarea transportului feroviar, construirea unui aerodrom etc20.
pp. 321-322 și Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Enciclopedia Ortodoxiei Românești,
Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, p. 517.
17
Cf. Pr. prof. univ. dr. M. Păcurariu, Dicţionarul…, p. 403, vezi și Pr. prof. univ. dr.
Mircea Păcurariu, Enciclopedia Ortodoxiei Românești, Ed. Institutului Biblic și de Misiune
Ortodoxă, București, 2010, p. 517. Iată ce scrie însuși Visarion Puiu despre această perioadă:
„cei doisprezece ani de păstorie în Episcopia Hotinului, au trecut producându-mi bucurii sufletești, pe care numai bunul Dumnezeu mi le-a dat, poate ca răsplată a muncii puse în slujba Sa
în această latură de ţară, fără teama vecinătăţii haosului și primejdiei bolșevice, ce era aproape,
peste Nistru”, cf. ANR, fond Puiu Visarion, d. 31, f. 70.
18
Cf. ANR, fond Tomescu Constantin, d. 2, pp. 246-247.
19
Cf. Pr. M. Mocanu, „Mitropolitul Bucovinei…”, p. 150; Dumitru Stavarache oferă
în această privinţă niște date exagerate: construirea a 71 de biserici, între care și monumentala
catedrală din Bălţi, a 52 de case parohiale și a reședinţei episcopale, repararea a 397 de biserici și
a 40 de case parohiale, cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 13.
20
Cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 13.
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La 4 iulie 1935 scaunul mitropolitan de la Cernăuţi devine vacant prin
decesul mitropolitului Nectarie Cotlarciuc. Adunarea Eparhială din Cernăuţi
proclamase, cu puţin înainte de data alegerilor, drept candidat la văduvitul scaun pe episcopul vicar Ipolit Vorobchievici. Episcopul Ipolit a renunţat la candidatură invocând motive de sănătate. În aceste condiţii episcopul
Visarion al Hotinului a fost ales cu 136 de voturi21. Înscăunarea a avut loc
în ziua de duminică, 10 noiembrie 193522. Experienţa dobândită în conducerea eparhiilor anterioare la care se adăugau spiritul gospodăresc înnăscut și
preocuparea pentru ordine și disciplină au avut efecte benefice pentru reușita acţiunilor întreprinse, dar au stârnit și reacţii adverse din partea celor
care își vedeau ameninţate afacerile. Și în această eparhie, ierarhul nostru
a avut realizări importante: construirea a zeci de biserici din zid, în locul
celor din lemn și repararea câtorva sute, construirea Palatului cultural din
Cernăuţi care avea mai multe săli de conferinţe și o bogată bibliotecă, înfiinţarea a șase cantine pentru muncitorii forestieri, construirea a patru mori,
a contribuit la înfiinţarea, la Cernăuţi, a Băncii de Nord și la construirea
Bibliotecii universitare, a refăcut staţiunea balneară Vatra Dornei, aflată tot
în proprietatea Mitropoliei Bucovinei (au fost introduse dotări pentru a se
putea face tratament și iarna, a fost reamenajat parcul staţiunii ș.a.), a acordat ajutoare ţăranilor prin distribuire gratuită de lemn, au fost reorganizate
exploatarea apelor minerale și cea a minereului de mangan, au fost achiziţionate pentru mitropolie diverse imobile, s-a obţinut dreptul de proprietate
asupra unei biserici din Polonia ctitorită de un domnitor ortodox român și
preluată de cultul romano-catolic, a acordat burse pentru elevi și studenţi din
alte ţări pentru a studia la Cernăuţi și unor teologi români pentru a studia
Au mai primit voturi următorii: 14 voturi arhim. D. Ortizie Popescu de la Suceava,
3 voturi arhim. Iuliu Scriban, 1 vot episcopul Vasile Lăzărescu al Caransebeșului, cf. Pr. M.
Mocanu, „Mitropolitul Bucovinei…”, p. 151.
22
Despre începutul arhipăstoririi sale la Cernăuţi, mitropolitul scrie: „…trecând din viaţă,
în iulie 1935, mitropolitul Nectarie al Bucovinei și primind din partea regelui Carol al II-lea
știre prin Goga, generalul Ilasievici, Al. Lapedatu și patriarhul Miron (deși acesta avea alt gând)
că trebuie să trec la catedra Bucovinei, m-am înduplecat, adăugând și eu dorinţa de a folosi
pentru Biserică resursele materiale ale averilor acelei eparhii și ivirea atâtor perspective de noi
înfăptuiri. Și am trecut la 10 noiembrie 1935 la catedra mitropolitană din Cenăuţi (alegerea a
fost făcută la 17 octombrie 1935). Cu alte cuvinte după examenul dat într-o eparhie totalmente
săracă, voia lui Dumnezeu a fost să trec în alta bogată, adică cea mai bogată din Ortodoxie și, din
episcopiile fără locuinţă, să am cel mai grandios palat mitropolitan din lumea creștină, cum este
cel din Cernăuţi, în care am locuit patru ani și jumătate. Astfel, Dumnezeu a voit să mai urc o
treaptă în ierarhia cărmuitoare a Sfintei Sale Biserici, dar cu noi și grele împovărări pentru mine
și cu sălbatică nerecunoștinţă”, ANR, fond Puiu Visarion, d. 31, f. 71.
21
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în străinătate, a fost pusă ordine în activitatea Fondului bisericesc, preluat cu
mari pierderi în 1935. Această măsură, de reorganizare a Fondului bisericesc,
a stârnit nemulţumirea celor care numai puteau să-și realizeze interesele personale, între ei aflându-se politicieni cu funcţii înalte în stat23. În mai 1940,
reprezentanţii acestei opoziţii au reușit să obţină de la regele Carol al II-lea
aprobarea unei așa-zise demisii și pensionarea mitropolitului Visarion Puiu24.
Acesta s-a retras pentru un timp la casa sa de la Vovidenia, lângă mânăstirea
Neamţ25. La Neamţ hotărâse să-și pregătească locul de veci; aici a fost găsită
placa funerară pe care și-a comandat-o pe când era la Cernăuţi, dar evenimentele au decurs împotriva voinţei lui.
În privinţa pensionării forţate a mitropolitului Visarion Puiu, nu este
exclus ca ea să fi fost cauzată și de atitudinea sa tranșantă din septembrie 1939,
când a primit și găzduit cu deosebită ospitalitate, la Cernăuţi, grupul de refugiaţi polonezi ce avea în frunte pe Ignacy Moscicki, președintele Poloniei26.
Pr. Mihai Mocanu este singurul care afirmă că mitropolitul Visarion
Puiu și-ar fi dat demisia, la data de 9 mai 1940. El mai adaugă că „demisia”
poartă și contrasemnătura ministrului cultelor, de atunci, Ion Nistor și este
aprobată de regele Carol al II-lea la 15 mai 194027.
Cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, pp. 14-15.
În ședinţa sinodală din 2 decembrie 1942, mitropolitul Visarion Puiu afirma următoarele: „La 11 mai 1940, apare în Monitorul Oficial al statului nostru, un Decret Regal, prin care
se aduce la cunoștinţă publică neadevărul că eu mi-aș fi dat demisia din postul de mitropolit al
Bucovinei, spre a trece la pensie și până astăzi eu încă nu știu lămurit pentru care motive s-a făcut
acel Decret, nici cum a privit Sf. Sinod asemenea act, deoarece n-am primit din partea nimănui
vreo comunicare în legătură cu acel Decret fals al Guvernului politic de atunci, iar în cancelaria
sinodală nu este nicio demisie dată de mine. Am aflat numai că Sf. Sinod ar fi luat pur și simplu
cunoștinţă de publicarea acelui Decret, iar unii dintre ierarhi, „cu deosebită bucurie” și s-a procedat
apoi într-o regretabilă și neobișnuită grabă la ocuparea catedrei mele, ca și când ar fi fost canonic vacantă”, ANR, fond Puiu Visarion, d. 13, f. 6. În realitate mitropolitul Visarion scria multe
memorii adresate regelui care se încheiau cu ameninţarea: dacă nu se rezolvă respectiva problemă,
el își dă demisia. După verificările domnului Gheoghe Vasilescu, directorul Arhivei Sf. Sinod, în
această arhivă nu există, într-adevăr, nicio demisie a mitropolitului Visarion Puiu, cf. ASSBOR, d.
55/1935-1950. La 15 mai 1940, Carol al II-lea a aprobat un astfel de memoriu considerat demisie.
25
Construită în anul 1937, casa de la Vovidenia-Neamţ a găzduit, până în 1999, muzeul Mihail
Sadoveanu, sub motivaţia că această casă ar fi aparţinut acestui scriitor timp de peste cinci decenii;
adevărul istoric a fost rostit în șoaptă de cei care-l știau. Din 10 iulie 1999, muzeul se numește
Visarion Puiu - Mihail Sadoveanu, cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, n. 15.
26
Polonia a fost invadată la 1 septembrie 1939, iar prin invadarea ei a izbucnit cel de al
Doilea Război Mondial.
27
Pr. M. Mocanu, „Mitropolitul Bucovinei…”, p. 154. El mai afirmă, în același loc, că
hotărârea mitropolitului Visarion de a demisiona a fost luată, probabil, sub presiunea evenimentelor politice ale timpului. Este posibil ca el să fi prevăzut ultimatumul dat României de către
23
24
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III. Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria
În perioada 16 noiembrie 1942 – 14 decembrie 1943, mitropolitul Visarion Puiu a condus Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria28.
Instalarea s-a făcut la 6 decembrie 1942, la catedrala din Odessa29. A fost
perioada cu cele mai rapide și importante rezultate pe linia obiectivelor urmărite de Misiune: redeschiderea lăcașurilor de cult cărora li se dăduse, vreme de
decenii, o altă destinaţie, ajutoare în hrană și îmbrăcăminte acordate bătrânilor și copiilor orfani, sprijinirea instituţiilor de învăţământ, laice și religioase,
pentru a putea continua să funcţioneze, sprijinirea educaţiei moral-creștine
prin instituţiile de învăţământ, presă, publicaţii30. Dar faptul că a fost șeful
Misiunii în Transnistria, a constituit unul din capetele de acuzare și condamnare la moarte, în contumacie, a mitropolitului Visarion Puiu, de către așazisul Tribunal al Poporului din București, la 21 februarie 1946.
Intuind mersul ulterior al războiului, mitropolitul îi trimite mareșalului Ion Antonescu o scrisoare, la 1 decembrie 1943, prin care îl anunţă că
socotește mandatul său de un an încheiat spre a nu-l continua în condiţii
compromiţătoare, motivând lipsa mijloacelor materiale și a resurselor umane
Uniunea Sovietică la 26 iunie 1940. La fel de posibil este ca populaţia rusofonă din Bucovina
(formată în special din ucrainieni) să fi fost instigată de mai înainte la acte de nesupunere faţă
de stăpânirea românească și toate acestea să-l fi determinat pe mitropolitul Visarion să-și dea
demisia. Este cel puțin ciudat, însă, faptul că Decretul regal privind „demisia” mitropolitului
Visarion Puiu a fost publicat în Monitorul Oficial la 11 mai 1940, iar regele Carol al II-lea a
semnat „demisia” abia 4 zile mai târziu, la 15 mai 1940. Probabil că presiunea politică făcută
contra mitropolitului Visarion Puiu a fost foarte puternică.
28
Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria a fost înfiinţată în vara anului 1941, din
iniţiativa mareșalului Antonescu, cu scopul organizării bisericilor și îndrumării spirituale a
populaţiei din Transnistria (teritoriul dintre Nistru și Bug). Avea dublă subordonare: organizatoric era atașată pe lângă Comandamentul Căpetenie al Armatei, iar din punct de vedere
duhovnicesc stătea sub ascultarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sediul Misiunii a
fost iniţial la Tiraspol, apoi la Odessa (după cucerirea acesteia de către trupele române). La
conducerea Misiunii s-au succedat: arhim. prof. Iuliu Scriban (15 august 1941-16 noiembrie
1942), mitropolitul Visarion Puiu (16 noiembrie 1942-14 decembrie 1943), arhim. dr. Antim
Nica (14 decembrie 1943–1944), cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 35, n. 17.
Cu privire la numirea mitropolitului Visarion Puiu în fruntea Misiunii vezi Monitorul Oficial
nr. 272/1942, decretul nr. 24/1942.
29
Cf. Biserica Ortodoxă Română, 1943, nr. 1-3, pp. 149-151.
30
Cf. D. Stavarache, Gh. Vasilescu, „Misiunea bisericească română în Transnistria”,
în Document. Buletinul arhivelor militare Române, I (1998), nr. 2-3, pp. 48-52 și Dumitru
Stavarache, Elena Istrățescu, „Mitropolitul Visarion Puiu la sfârșit de mandat în Transnistria”,
în Revista de istorie militară, 1999, nr. 6, pp. 22-27.
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necesare și cere să se retragă la casa sa de la schitul Vovidenia31.
După revenirea din Transnistria, mitropolitul Visarion Puiu a stat pentru
o scurtă perioadă de timp la casa de la Vovidenia, după care a plecat în capitală. Iniţial a stat în oraș, apoi, pe măsura înteţirii bombardamentelor aviaţiei
americane, s-a mutat la mănăstirea Cernica. Acolo, la casa Iustin Șerbănescu,
îl vizitau deseori personalităţi și personal diplomatic din ţările Axei pe care îi
admonesta pentru că nu realizau că războiul era pierdut și nu încheie cât mai
urgent pace pentru a mai salva ce se poate32.
În august 1944 a plecat la Zagreb, ca delegat al Patriarhiei Române,
pentru a hirotoni, împreună cu ierarhii de acolo, un episcop ortodox33. Nu a
mai revenit niciodată în ţară.
IV. Exilul în Occident:
La Zagreb, pe lângă activitatea bisericească, mitropolitul Visarion Puiu a
avut și o întâlnire cu presa; el a fost unul dintre primii prelaţi ortodocși care a
înţeles puterea presei și a folosit-o ca tribună. Cu acest prilej el a condamnat
ororile războiului, vizând și atrocităţile comise de ustași sub regimul lui Ante
Pavelici Poglavnik împotriva sârbilor.
În privinţa rămânerii în străinătate a mitropolitului Visarion avem consemnările lui Jean-Paul Besse și ale lui Constantin N. Tomescu. Primul dintre ei ne spune că mitropolitul nu se putea întoarce în România în urma
ofensivei sovietice din 20 august și a încetării ostilităţilor anunţate de regele
Mihai34. Visarion Puiu se stabilește, pentru un timp la Viena, unde a fost
contactat, prin intermediari, de Horia Sima, șeful Gărzii de Fier aflat în
exil35. Acesta din urmă formează, la 14 decembrie 1944, un guvern în exil
Cf. D. Stavarache, E. Istrățescu, „Mitropolitul Visarion Puiu...”, pp. 25-27.
Convorbire cu protosinghelul Cosma Juncu, cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion
Puiu…, p. 16 și n. 23.
33
La Zagreb a fost hirotonit atunci un episcop pentru Sarajevo, unde scaunul episcopal
era vacant, cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/ vol. 8, f. 209 și ACNSAS, fond penal, d. 751/vol.
12, f. 219.
34
Există opinii potrivit cărora mitropolitul Visarion Puiu ar fi fost sfătuit chiar de către
patriarhul Nicodim Munteanu (1939-1948) să nu se mai întoarcă în ţară, cf. Pr. M. Mocanu,
„Mitropolitul Bucovinei…”, p. 155.
35
Cf. Jean-Paul BESSE, „L’ eglise orthodoxe roumaine de Paris”, Ed. D.U.C., Paris, 1994,
p. 111, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 16.
31
32
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fidel Axei. Tot acolo, Viorel Trifa, care va deveni episcopul Valerian al românilor din America, slujește ca secretar mitropolitului Visarion. Mitropolitul
nostru pleacă din Austria și va locui în Italia, Elveţia și, începând din septembrie 1949, în Franţa. Constantin N. Tomescu oferă mai multe detalii36.
El combate afirmaţiile potrivit cărora mitropolitul ar fi făcut efectiv parte
din Guvernul de la Viena și ar fi vorbit la radio în ziua de 1 ianuarie 1945,
aducând ca argument mărturisirea pe care Visarion ar fi făcut-o fratelui său
Constantin Puiu, care l-a vizitat la Paris37.
În privinţa guvernului de la Viena sunt informaţii că guvernul german ar fi
dorit ca președinţia acestuia să revină mitropolitului Visarion Puiu sau generalului Ion Gheorghe, fost ambasador al României la Berlin, dar ambii au refuzat38.
Participant la evenimente, Nicolae Crăcea, licenţiat în Drept și Teologie, afirmă
că aflându-se la Viena, în acea perioadă, a avut misiunea, din partea lui Horia
Sima, de a-l contacta pe mitropolitul Visarion în vederea cooptării în guvern,
dar acesta nu a fost de acord și nu a participat la nicio ședinţă de guvern39. Faptul
că mitropolitul Visarion Puiu apare ca fiind la dispoziţia Guvernului Naţional
Român pentru probleme bisericești, legate de ocupaţia sovietică, ca titular al
Episcopiei Românești din Vest constituie un fals al lui Horia Sima40.
În Austria, mitropolitul Visarion Puiu a locuit până în toamna anului 1945.
O perioadă a locuit la Viena, la hotelul Imperial, iar după ce a refuzat să facă parte
din guvernul lui Horia Sima a fost internat într-un lagăr în Tirol, la Kitzbüchel.
După eliberarea Austriei, de căte trupele aliate, a mai rămas o perioadă de timp
în Tirol, unde s-a bucurat de respectul și preţuirea mai întâi a generalului american Dahlquist, iar după ce trupele americane au fost înlocuite cu trupe franceze,
a generalului Bethuart. Acesta din urmă i-a înlesnit vizitarea lagărelor românilor din zona franceză și din Bavaria și l-a ajutat să înfiinţeze o secţie a Crucii
Roșii la Innsbruck. Tot generalul Bethuart îi facilitează trecerea în Italia, unde a
Cf. ANR, fond Tomescu Constantin, d. 2, pp. 269-270.
Constatin N. Tomescu afirmă că în privinţa „poznașei cuvântări de la 1 ianuarie 1945,
au ascultat-o în ţară multe persoane care au declarat că nu Visarion a grăit, ci altcineva și a ascultat-o însuși arhiereul Eugen Laiu, fostul său intim colaborator, care îi cunoștea perfect vocea”, cf.
D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 17. Mai multe informaţii, în această privinţă,
oferă mitropolitul însuși, vezi ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 12, ff. 214-223.
38
Cf. Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria exilului românesc, Ed. Vremea,
București, 1999, p. 106.
39
Cf. A.-S. Marinescu, O contribuţie…, p. 105.
40
Cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 12, ff. 214-223.
36
37
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fost găzduit de Institutul Don Calabria, la mânăstirea Maguzzano, în perioada
27 octombrie 1945-13 iunie 1947. Această găzduire s-a datorat ospitalităţii
acordate de papa Pius al XII-lea și intervenţiei cardinalului Tisserand, prefectul
Congregaţiei Orientale de la Vatican, pe care l-a vizitat41. Din Italia a plecat în
Elveţia, unde a locuit la Sovinco-Lugano până în septembrie 1949. Este convins
de unii membri ai comunităţii române din Paris să se mute în Franţa; a locuit la
Paris, Theoule, Draguignan și, în ultima parte a vieţii, la Viels-Maisons. A avut
mult de suferit din cauza climatului tensionat ce domnea în comunitatea română
din Paris. În ultima parte a vieţii a trăit în cruntă sărăcie. A încercat, fără succes, să
se stabilească în altă ţară. În 1964 s-a hotărât să se întoarcă în România, cu toate
că aici fusese condamnat la moarte în contumacie (1946) și caterisit (1950)42,
numai că la 10 august 1964 mitropolitul Visarion Puiu a trecut la cele veșnice43.
V. Condamnarea la moarte și caterisirea:
Actul de acuzare pentru așa-numitul lot 11 din care făcea parte și Visarion
Puiu a fost întocmit la 11 februarie 1946 de acuzatorul public dr. Silviu
Rapoţescu44. Din acest lot făceau parte 11 persoane, iar cel de al zecelea acuzat era Visarion Puiu, „fost mitropolit al Odessei”45. Pe parcursul a 45 de file,
cât conţinea actul de acuzare, erau enumerate incriminările pentru fiecare persoană acuzată46. La 19 februarie 1946, Consiliul de Miniștri întrunit în ședinţă
plenară a aprobat actul de acuzare și a decis să sesizeze Tribunalul Poporului
Cf. Mons. Anton Despinescu, „Mitropolitul Visarion Puiu, un ierarh român luminat”,
în Dialog teologic, Iași, I (1998), nr. 2, p. 236.
42
Fratele său, medicul Constantin Puiu, a fost trimis, în iulie 1964, spre a-l convinge să se
întoarcă în ţară; el l-a încredinţat că îi vor fi anulate cele două grave sentinţe, își va recăpăta titlul
de mitropolit și va avea și o pensie suficientă, cf. ANR, fond Tomescu Constantin, d. 2, p. 272.
43
Cf. ANR, fond Tomescu Constantin, d. 2, pp. 272-273. Fratele său, medicul Constantin
Puiu, l-a vizitat pe mitropolitul Visarion, la Viels-Maisons, în iulie 1964, dar mitropolitul se
gândea deja, la acea dată, de peste un an să se întoarcă în ţară. Vezi D. Stavarache, Mitropolitul
Visarion Puiu…, doc. 154, pp. 331-332; documentul în cauză este o scrisoare către arhimandritul Victorin Ursache și poartă data de 24 martie 1963.
44
Despre membrii acestui lot se spunea că „fac parte din Coloana a V-a germană din
România, care prin grai, prin scris, prin acţiune personală au subjugat ţara Germaniei hitleriste din punct de vedere ideologic, politic, militar, economic și financiar, au declarat și susţinut războiul contra URSS-ului, au semănat și cultivat ura contra popoarelor conlocuitoare din
România”, cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 8, f. 4.
45
Cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 8, ff. 3-4, componenţa lotului 11.
46
Pentru acuzaţiile aduse mitropolitului Visarion Puiu vezi ACNSAS, fond penal, d. 751/
vol. 8, ff. 41-42.
41
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pentru judecare47. S-a făcut chemarea în judecată pentru 20 februarie 1946,
prin citaţie publicată în Monitorul Oficial, ziarul Scânteia și prin difuzare
radio48. În ziua de 20 februarie 1946 a avut loc ședinţa publică de judecată,
Tribunalul dispunând amânarea pronunţării sentinţei pentru ziua următoare.
La ședinţa publică din 21 februarie 1946, hotărârea nr. 11 afirma cu privire la
mitropolitul Visarion Puiu ca acesta „să sufere pedeapsa cu moartea”49.
Mitropolitul Visarion Puiu a făcut recurs, dar acesta a fost respins. Mai
mult, au fost făcute demersuri pentru extrădare50.
Ca urmare a condamnării la moarte în contumacie, din 21 februarie
1946, mitropolitul Visarion Puiu a fost caterisit, sub presiunea puterii comuniste, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședinţa din 28
februarie 1950. În această ședinţă, mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan,
raportorul Comisiei canonice-juridice și de disciplină, a dat citire concluziilor la care a ajuns comisia în urma adresei Ministerului de Justiţie prin care
se comunica hotărârea de condamnare la moarte a mitropolitului Visarion51.
Evenimentul a fost prezentat la radio și în presa scrisă52.
Preotul dr. Petre Popescu, vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din
Afara Hotarelor Ţării, fost secretar al mitropolitului Visarion Puiu afirmă că
această caterisire nu a fost recunoscută de către Sinodul Rușilor Albi de care
aparţineau mitropolitul și Episcopia fondată de el53.
VI. Grija pentru soarta României și a altor state
aflate sub ocupaţie sovietică:
Mitropolitul Visarion Puiu a considerat exilul drept un organism cu mari
răspunderi morale. Pe plan intern exilul românesc trebuia să se organizeze și
Cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 8, f. 47.
Cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 8, f. 57.
49
Faptele imputate erau prevăzute de „art. 2, lit. j și pedepsite de art. 3, alin. 2 din legea
nr. 312/24 aprilie 1945”, „lege menținută în vigoare și completată prin Legea nr. 61/7 februarie
1946”, cf. ACNSAS, fond penal,
d. 751/vol. 8, ff. 41-42 și 146.
50
Cf. ACNSAS, fond penal, d. 751/vol. 8, f. 157.
51
Cf. BOR, anul 1950, nr. 3-6, pp. 296-297.
52
Pentru prezentarea la radio a caterisirii mitropolitului Visarion Puiu, vezi Mons. A.
Despinescu, „Mitropolitul Visarion Puiu…”, pp. 239-240, iar pentru prezentarea în prezentarea în presa scrisă, vezi Universul, anul LXVII (1950), nr. 74, joi 30 martie 1950.
53
Cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 24.
47
48
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să-și dovedească unitatea. Pe plan extern exilul românesc trebuia să protesteze
pe lângă reprezentanţii ţărilor vinovate de modul cum s-au încheiat tratatele
de pace după cel de al doilea război mondial, cu scopul de reparare a greșelilor comise, să întreprindă demersuri pentru eliberarea statelor aflate sub
ocupaţie sovietică54, să ceară sprijinul organismelor internaţionale pentru ca
statele mari să nu mai dispună în mod arbitrar de soarta statelor mai mici.
Pentru refacerea României propunea înfiinţarea unui Comitet care să pregătească din vreme organizarea conducerii ţării55.
Pentru dezrobirea României și a altor state aflate sub dominaţie sovietică
mitropolitul Visarion Puiu a trimis scrisori unor personalităţi ale vremii și
unor organisme internaţionale (ONU etc.).
La 1 decembrie 1954 în scrisoarea trimisă arhiepiscopului englez G. Fischer
își exprima mâhnirea pentru faptul că Marii Aliaţi au permis ca ţări din Europa
orientală, printre care și România, să intre sub jugul URSS. La final propunea
pentru România retragerea, sub control ONU, a armatelor de ocupaţie sovietice, României să-i fie redată integral libertatea, graniţele să fie cele din 1939, iar
pentru protecţie să fie încadrată în organizaţia ţărilor europene occidentale. Din
scrisorile trimise președintelui Franţei, generalul Charles de Gaulle, cea din 14
februarie 1960 constituie o critică severă la adresa Aliaţilor din ultimul război,
mai ales la adresa lui W. Churcill, care a „oferit” România Rusiei Sovietice.
Mitropolitul Visarion Puiu a avut un curaj deosebit. La 20 august
1955 el scrie și expediază o scrisoare către trei personalităţi politice sovietice, nimeni alţii decât Nikita Sergheevici Hrușciov, Viaceslav Mihailovici
Molotov și Nikolai Alexandrovici Bulganin, în care cere nici mai mult nici
mai puţin decât retrocedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei, a „ridicolei
porţiuni dintr-un colţ al judeţului Dorohoi” și eliberarea României56.
54
Statele Baltice, Germania de Est, România, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria,
cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 3, d. 1, „Pentru întregirea Organizaţiei Naţiunilor Unite”, la D.
Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 3, pp. 86-92.
55
Acest Comitet trebuia să stabilească forma de guvernământ, să alcătuiască guvernul, să
stabilească conducerea principalelor instituţii, să întocmescă proiecte de infrastructură, exploatarea bogăţiilor solului, subsolului, apelor etc., cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…,
passim.
56
BRFI, fond Puiu Visarion, C. 6, d. 4, copie dactilo, semnătură olografă și menţiunea
mitropolitului Visarion că scrisoarea a fost redactată în limba franceză și că a păstrat documentele poștale de expediţie, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 61, pp. 192-194.
Trupele sovietice de ocupaţie au părăsit definitiv România abia în 1958.
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Propunerile mitropolitului Visarion Puiu nu au avut rezonanţă, ba chiar au
fost înăbușite. Aliaţii nu doreau o confuntare de amploare cu URSS57, iar exilul
românesc era dezbinat și l-a sabotat pe mitropolitul Visarion în numeroase
rânduri prin reprezentanţii săi cei mai de seamă, cerând chiar expulzarea sa58.
Acest lucru s-a datorat însă în mare măsură erorilor politice ale mitropolitului.
VII. În slujba unităţii exilului românesc:
Unitatea diasporei românești a fost obiectivul de bază al activităţii mitropolitului Visarion Puiu după plecarea sa din ţară. În acest scop a fondat,
în 1945, Eparhia Românilor din Germania și Austria, devenită, din 1949,
Eparhia Românilor din Străinătate, cu sediul la Paris59. Formele de adresare
către românii din exil au fost scrisorile pastorale, apelurile și chemările60.
Mitropolitul Visarion a încercat să realizeze unitatea exilului românesc
prin Biserică. Se remarcă, în acest sens, spiritul său organizatoric deosebit dar,
din păcate, nu a fost sprijinit deloc în aceste iniţiative ale sale61.
Acţiunile sale nu au fost pe placul unora din exilul românesc. Personalităţi
ale diasporei române au obţinut de la guvernul francez expulzarea mitropolitului Visarion din Paris. Alţii au mers mai departe, Garda de Fier, considerând că mitropolitul Visarion i-a încurcat „și bisericește și politicește”, a
hotărât „să moară ca Iorga”, într-o ședinţă secretă ţinută la Toronto în ianuarie 195862.
BRFI, fond Puiu Visarion, C. 2, d. 1, original olograf, cf. D. Stavarache, Mitropolitul
Visarion Puiu…, doc. 12, pp. 113-114.
58
BRFI, fond Puiu Visarion, C. 2, d. 1, cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…,
doc. 12 și 19, pp. 113-114 și 124-125.
59
Cf. D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, p. 27.
60
Se remarcă aici scrisoarea patorală cu subtitlul Cuvânt de folos către românii aflaţi în pribegie, îndeosebi în Franţa, din 1950 și repetată în 1955, Chemarea, adresată clerului și fruntașilor
români din SUA și Canada, din 15 noiembrie 1954 și apelurile adresate românilor din exil, în
1956, 1958, 1959, cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 1, d. 3, C. 3, d. 1-3, la D. Stavarache,
Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 53, pp. 175-179, doc. 41, pp. 155-156, doc. 75, pp. 213214, doc. 121, pp. 282-283, doc. 130, pp. 293-294.
61
Cf. BRFI, fond Visarion Puiu, C. 3, d. 1, copie dactilo, cu semnătură și adnotări olografe, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 24, pp. 130-131.
62
Cf. BRFI, fond Puiu Visarion, C. 6, d. 1, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…,
doc. 120, pp. 281-282. Acest document este o scrisoare trimisă mitropolitului Visarion de către un
român din Canada. Mitropolitul era avertizat de către un binevoitor, care a dorit să rămână anonim,
că a fost condamnat la moarte de către Garda de Fier. Textul scrisorii este însoţit de următoarea menţiune finală a mitropolitului Visarion: „Textul ameninţării redactat în Toronto, dar trimis din Canada
57
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Din fericire nu toţi românii din exil s-au comportat astfel faţă de mitropolitul Visarion; personalităţi știinţifice de marcă l-au apreciat și i s-au adresat cu cel mai profund respect63.
VIII. Episcopia Ortodoxă Română din America:
În ceea ce privește grija sa deosebită pentru unitatea exilului românesc se
înscrie si atitudinea sa faţă de românii ortodocși din Statele Unite ale Americii
și Canada64. În acest scop l-a hirotonit pe arhimandritul Teofil Ionescu arhiereu vicar al Eparhiei Românilor Ortodocși din Străinătate65.
Pe 2 februarie 1950, un grup alcătuit din 6 persoane: preoţii Glicherie
Moraru, John Spăriosu și Petru Moga66 și trei mireni dintre care se cunoaște doar
de la Windsor la 14 ianuarie și primit în Franţa la 17 ianuarie 1958, a fost fotocopiat și prezentat
autorităţii franceze în drept, care a dispus îndată cercetare în Canada și luarea măsurilor în Franţa,
locul adevăratei ei obârșii.” Chiar dacă nu este vorba decât de o ameninţare, care s-ar putea nici să nu
vină din partea Gărzii de Fier, cu care de altfel a avut relaţii destul de bune, o perioadă, prin Pr. Vasile
Boldeanu ș.a., este limpede că mitropolitul avea dușmani foarte periculoși.
63
Vezi scrisoarea adresată mitropolitului Visarion de către Mircea Eliade și Octavian Vuia
la 28 noiembrie 1953. Aceștia, în calitate de Președinte al Biroului executiv și respectiv Secretar
General al Centrului Românesc de Cercetări din Paris îi comunicau mitropolitului că „la propunerea șefului secţiunii de cercetări teologice, Părintele Arhimandrit Alexe de Mensbrugghe și
a Biroului executiv al Centrului Românesc de Cercetări din Paris, Adunarea Generală a tuturor
membrilor Centrului v-a proclamat în unanimitate membru de onoare al Centrului alături de
marile personalităţi culturale europene care au acceptat această proclamare.” La care adăugau
următoarele: „În anul acesta dorim să dezvoltăm cu deosebire secţia teologică de probleme religioase și ecumenice, într-un adevărat institut teologic, având dreptul de a da la sfârșitul studiilor certificate și diplome recunoscute. Cum nu există în Apus alt institut teologic românesc,
suntem încredinţaţi că veţi binevoi a da binecuvântare și sfaturile după care să se conducă din
punct de vedere eclesiastic și ierarhic această secţie pentru a putea deveni un institut teologic”,
BRFI, fond Puiu Visarion, C. 3, d. 3, original, dactilo, semnături olografe și ștampila Centrului
Român de Cercetări, la D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 30, p. 140. A se
vedea și cele cele două răspunsuri ale mitropolitului Visarion Puiu adresate lui Mircea Eliade și
lui Octavian Vuia, BRFI, fond Puiu Visarion, C. 3, d. 3, original, dactilo, semnătură olografă, la
D. Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu…, doc. 31-32, pp. 141-142.
64
Episcopia Ortodoxă Română din America a fost înfiinţată de Visarion Puiu, în aprilie
1929, la acea dată episcop al Hotinului (1923-1935), cf. Dr. Antonie Plămădeală, Dascăli de
cuget și simţire românească, Ed. IBMBOR, București, 1981, p. 406. Vezi și D. Stavarache,
Miropolitul Visarion Puiu…, doc. 63, pp. 197-198.
65
Vezi n. 1.
66
Petru Moga era singurul preot care se afla sub jursdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din
America, Glicherie Moraru și John Spăriosu erau preoţi independenţi de orice jurisdicţie și autoritate, cf. Gabriel-Viorel Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română din America-parte a Ortodoxiei
americane, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 336. În stadiul actual al cercetărilor nu posedăm alte date în privința situației necanonice, la acea dată, a preoților Glicherie Moraru și John
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numele lui Nicolae Neamţu Martin, s-a întrunit în mare taină la Detroit, în casa
parohială a lui Glicherie Moraru. La această întâlnire s-a hotărât să se aleagă un
nou episcop în persoana preotului Ștefan Atanasie Opreanu67 și să se ceară mitropolitului Visarion Puiu hirotonirea lui, pe baza principiului de vecinătate68. S-au
făcut mai multe demersuri, în acest sens fiind fixată chiar și data hirotoniei, 25
martie 1950. Hirotonia urma să fie săvârșită de episcopi ortodocși din America
(arhiepiscopul rus Leonty din Chicago, arhiepiscopul Simon Samuel David din
Toledo și episcopul sârb Dionisie din Libetyville), cu împuternicirea specială a
mitropolitului Visarion69. Aflând însă că Visarion Puiu a fost depus din treaptă
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la 28 februarie 1950, complotiștii au trebuit să își schimbe planul și să se reorienteze70.
Se pare că mitropolitul Visarion Puiu a fost dorit de românii ortodocși
din America să le fie episcop, dar a refuzat politicos71.
După ce Congresul l-a ales episcop pe Viorel Trifa72, la 2 iulie 1951, pe
Spăriosu. Totuși, despre Glicherie Moraru avem unele informații privind situația lui ulterioară.
Arestat în noaptea de 13/14 iunie 1958 și ulterior anchetat, de către Securitate, Bartolomeu
Anania declară următoarele: „Moraru Glicherie este secretarul episcopiei ortodoxe române din
America cu sediul în Detroit-Michigan SUA, al cărei titular este episcopul Andrei Moldovanu
(Andrei Moldovan - n.n.)”, ACNSAS, fond penal, d. 88, vol. I, f. 202, Proces Verbal de interogatoriu din 5 noiembrie 1958. După 16 zile este din nou interogat în aceeași chestiune și adaugă
că „în 1957 Glicherie Moraru a fost la Patriarhie”, ACNSAS, fond penal, d. 88, vol. I, f. 238,
Proces Verbal de interogatoriu din 21 noiembrie 1958.
67
Ștefan Atanasie Opreanu era probabil preot de mir văduv.
68
Procesul verbal al întâlnirii din 2 februarie 1950, ASSBOR, d. 28 bis/1950, f. 81, la
G.-V. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română…, p. 336.
69
ASSBOR, d. 326/1965. Declaraţia oficială a Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din
America, 10 iunie 1952, f. 82, la G.-V. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română…, n. 162.
70
Decizia abandonării demersurilor pentru hirotonirea lui Ștefan Atanasie Opeanu a fost
luată la întrunirea din 12 aprilie 1950, cf. ASSBOR, d. 28 bis/1950, f. 82, la G.-V. Gârdan,
Episcopia Ortodoxă Română…, n. 163.
71
În ianuarie 1951 mitropolitul Visarion Puiu răspundea: „Acum, mulţămesc tuturor
acelor persoane, care-mi arată bunăvoinţa de a veni între d-lor, dar în împrejurările de faţă nu
pot da un răspuns, nici ca pribeag și încă și mai puţin a le fi vlădică”, la G.-V. Gârdan, Episcopia
Ortodoxă Română…, p. 387.
72
Viorel Trifa a fost ales episcop la 2 iulie 1951 în sala pompeiană a Templului Masonic
din Chicago, unde erau adunaţi 62 de delegaţi cu drept de vot reprezentînd parohiile Episcopiei
Ortodoxe Romăne la Congresul ordinar al acesteia. După ce în ziua precedentă au declarat
Episcopia complet autonomă, nu numai administrativ, așa cum se afirmase în 1948, ci și în problemele canonice și astfel liberă de orice regulamente, ordine, decrete etc. promulgate de către
patriarhul sau Sf. Sinod al BOR, acum s-au discutat problemele legate de alegerea episcopului
vicar. În afară de Viorel Trifa a mai candidat arhimandritul Ștefan Lucaciu, care a obţinut doar
26 de voturi faţă de cele 34 ale lui Trifa, un vot a fost anulat, iar unul alb, cf. G.-V. Gârdan,
Episcopia Ortodoxă Română..., p. 379.
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atunci doar laic și redactor la Solia, s-a apelat din nou la mitropolitul Visarion
Puiu pentru hirotonirea noului ales. Mitropolitul Visarion era atunci singurul
ierarh ortodox român din lumea liberă și, în plus, Viorel Trifa îi fusese secretar în
perioada vieneză a exilului lor. În cazul în care mitropolitul nu ar fi primit viză
permanentă pentru Statele Unite, exista posibilitatea stabilirii în Canada, unde
Pr. George Nan era gata să-l primească și să-i plătească cheltuielile de drum.
Iniţial răspunsul mitropolitului a fost favorabil, cu condiţia ca această hirotonire să fie prilej de împăcare bisericească a întregului cler românesc din SUA și
Canada. La scurt timp, însă, a revenit cu o scrisoare în care îi explica lui Viorel
Trifa motivele pentru care nu putea merge în SUA73. Răspunsul definitiv din partea mitropolitului Visarion a venit la 15 octombrie 1951 și a fost unul negativ74.
În paralel cu discuţiile avute cu mitropolitul Visarion s-au purtat discuţii și cu mitropolitul Anastasie al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din afara
Rusiei. Când mitropolitul Visarion a refuzat, mitropolitul Anastasie a făcut la
fel, deoarece el considera că toate Bisericile locale ortodoxe române din afara
României se află sub jurisdicţia Parisului, respectiv a mitropolitului Visarion
Puiu75. De aici rezultă autoritatea și preţuirea de care se bucura mitropolitul
Visarion în cadrul Sinodului Rușilor Albi de care ţinea.
IX. Câteva concluzii:
Personalitatea mitropolitului Visarion Puiu constituie un subiect controversat și, de aceea, puţini autori au încercat să-l caracterizeze, marea
majoritate mulţumindu-se să publice un număr mai mare sau mai mic din
documentele sale și lăsându-i pe alţii să tragă concluziile. Foarte energic și
inteligent, mult înaintat în înţelegerea vremurilor și progresului societăţii faţă
de semenii săi, mitropolitul Visarion Puiu s-a comportat deseori abuziv mai
ales în relaţiile cu preoţii și cu unii ierarhi români. A avut un talent organizatoric excepţional demonstrat la Curtea de Argeș, Bălţi, Cernăuţi, Odessa și
în locurile pe unde a trecut în timpul exilului. A înfiinţat mai multe eparhii
73

p. 387.

74

p. 387.

75

Cf. ***, Album aniversar, p. 58, la G.-V. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română…,
Cf. ***, Album aniversar, p. 58, la G.-V. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română…,
Cf. G.-V. Gârdan, Episcopia Ortodoxă Română…, p. 389.
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uneori în mod strălucit, alteori depășindu-și atribuţiile. L-a hirotonit pe arhimandritul Teofil Ionescu arhiereu vicar al Eparhiei Românilor Ortodocși din
Străinătate în scopul întăririi exilului românesc prin Biserică, însă acesta nu
s-a ridicat, de multe ori, la nivelul exigențelor mitropolitului Visarion. S-a
interesat în repetate rânduri de Congresul anual bisericesc al românilor din
SUA. După expulzarea sa din Paris a purtat o corespondenţă foarte bogată cu
Leon Negruzzi și cu Pr. Vasile Boldeanu de la biserica românească din Paris,
acesta din urmă jucând însă un rol dublu. A fost, probabil, cel mai mare teoretician român în problema datoriilor exilului. S-a ocupat de redobândirea
Căminului românesc de la Ierusalim. A purtat corespondenţă cu monahi
români de la Muntele Athos și a organizat o colectă la Paris pentru ajutorarea
schitului cu hramul Sf. Mare Muceniţă Marina de la Muntele Athos.
Corespondenţa mitropolitului Visarion este impresionantă nu numai
sub aspect cantitativ, ci și prin originalitate, profunzime și curaj, dar până în
prezent nu a fost publicată decât în mică măsură. A adresat numeroase scrisori Organizaţiei Naţiunilor Unite, mai multor Patriarhii și ierarhi, uneori
pe un ton exaltat, dar aceste scrisori i-au adus și aprecieri. A avut curajul să
scrie, de-a lungul timpului, unor lideri politici sovietici ca: Stalin, Hrușciov,
Molotov, Bulganin, Gromâko și alţii într-o perioadă când URSS reprima
imediat cel mai mic act pe care îl considera ostil intereselor sale. A scris, în
mai multe rânduri, Organizaţiei Naţiunilor Unite, cerând retragerea tuturor
armatelor învingătoare de pe teritoriile ţărilor ocupate provizoriu cu respectarea hotarelor istorice și naţionale ale tuturor statelor europene mici peste ale
căror hotare s-a purtat războiul. Din scrisorile trimise președintelui Franţei,
generalul Charles de Gaulle, cea din 14 februarie 1960 constituie o critică
severă la adresa Aliaţilor din ultimul război, mai ales la adresa lui W. Churcill,
care a „oferit România Rusiei Sovietice”. A corespondat pe această temă și cu
ierarhi din Occident cum a fost arhiepiscopul englez G. Fischer.
În perioada exilului în Franţa (1949-1964), a fost în conflict, aproape
permanent, cu majoritatea personalităţilor influente ale exilului românesc,
care mai mult dezbinau comunitatea românească din Paris decât o uneau.
Aceștia, mulţi la număr, au avut câștig de cauză, obţinând de la autorităţile
franceze expulzarea mitropolitului Visarion din Paris. Acest lucru s-a datorat însă în mare măsură și apropierii excesive a mitropolitului de principele
Nicolae, pe care îl dorea viitor suveran al României; această eroare politică i-a
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atras mitropolitului reputaţia de a fi antifrancez, principele Nicolae ducând
în Spania o activitate contrară intereselor franceze din Maroc.
Cea mai mare reparaţie morală care i s-a făcut mitropolitului Visarion
Puiu în perioada de după 1989 o constituie ridicarea caterisirii de către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședinţa din 25 septembrie 1990,
luându-se în examinare adresa ÎPS Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului.
În privinţa condamnării la moarte, mitropolitul Visarion Puiu s-a disculpat foarte bine de toate acuzaţiile ce i s-au adus prin corespondenţa purtată cu Justiţia de la București. Reabilitarea juridică a mitropolitului Visarion
Puiu rămâne însă o problemă deschisă.
Personalitate complexă, spirit puternic și pătrunzător permanent neliniștit și nemulţumit, uneori contradictoriu și abuziv, mereu preocupat de
problemele Bisericii, mare patriot, mitropolitul Visarion Puiu s-a impus prin
atitudinea sa tranșantă în favoarea dreptăţii, pentru statele mici și pentru cei
năpăstuiţi și unităţii creștinilor în general și românilor ortodocși în special.
În lumina acestor trăsături de caracter mitropolitul Visarion Puiu merită să
fie mai bine cunoscut și chiar redescoperit.

Summary: Metropolitan Visarion Puiu. Restauratio (damnatio) memoriae?
The personality of the Metropolitan Visarion Puiu is a controversial topic, and
therefore, a few authors have tried to characterize, the vast of majority content to public a larger or a smaller his documents and allowing the others to draw conclusions.
Very energetic and intelligent, more advanced in understanding of the times and social
progress to peers, the Bishop Visarion Puiu performed often abusive especially in dealing with priests and some Romanian hierarchs. He has demonstrated a exceptional
organizational talent in Arges, Balti, Cernauti, Odessa and in the places where he went
into exile. He founded several dioceses sometimes brilliantly, sometimes exceeding his
duties. He ordained priests, and the Archimandrite Ionescu Theophilus he ordained
him bishop vicar of the Orthodox Romanians Abroad. He inquired repeatedly Annual
Congress of the Romanian Church in the USA. After his expulsion from Paris, he had
a very extensive correspondence with Leon Negruzzi and with the Reverend Vasile
Boldeanu from the Romanian Church in Paris, this playing but a dual role. He was
perhaps the greatest theorist of the Romanian Exile debts problem. He took care of a
regaining Romanian Hostel in Jerusalem. He correspondence with Romanian monks
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from Mount Athos and he organized a collection in Paris to help the hermitage dedicated to St. Great Martyr Marina in Mount Athos.
The correspondence of the metropolitan Visarion is impressive not only in
quantity but also in originality, depth and courage, but so far it has been published only into a small extent. He sent numerous letters to UN, many patriarchs
and bishops sometimes exalted tone, but these letters brought him also assessment.
He had the courage to write, over time, to many Soviet political leaders: Stalin,
Khrushchev, Molotov, Bulganin, Gromâko and others at the time when the USSR
immediately suppress the slightest act which he considered hostile to its interests.
He wrote, on several occasions the United Nations, demanding the withdrawal of
all armed forces from territories occupied countries winner provisional respecting
historical and national boundaries of all European countries small fish whose foreign war took place. From the letters French President General Charles de Gaulle,
these from February 14, 1960 constitute a severe criticism of the last war against the
Allies, especially at W. Churchill, who „offered” Romania to Soviet Russia. He corresponded on the subject and bishops in the West as English archbishop G. Fischer.
During his exile in France (1949-1964), he was in conflict, almost always,
with the most influential personalities of the Romanian exile, which more divided
the Romanian community from Paris than united. These, many in number, have
prevailed, obtaining the expulsion from the French authorities of the Metropolitan
Visarion from Paris. But this was due largely also of the excessive proximity of the
metropolitan from Prince Nicholas, which he wanted him as well as future sovereign
of Romania; this political error attracted for metropolitan the reputation as well
being anti-French, the Prince Nicolae resulting in Spanish a contrary activity to
French interests in Morocco.
The most moral reparation made to Bishop Visarion Puiu in the period after
1989 is the rise of the defrocking by the Holy Synod of the Romanian Orthodox
Church meeting on September 25, 1990, taking into consideration the address of
the Eminence Metropolitan Nicolae Corneanu of Banat.
In the sentence of death, Bishop Visarion Puiu was exonerated very well of all
charges what they brought in correspondence with Justice in Bucharest. The legal
rehabilitation of the Metropolitan Visarion Puiu remains an open question.
Complex personality, strong and penetrating mind always restless and
unhappy, sometimes contradictory and abusive concerned about the problems of the
Church, a great patriot, the bishop Visarion Puiu won the trenchant stance in favor
of justice (for small states and those afflicted) and unity (for the Christian Orthodox
Romanians in general and in particular). In light of these traits the Metropolitan
Visarion Puiu deserves to be better known and even rediscovered.
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Vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic,
la Biserica Comunității Ortodoxe Românești din Turcia*
(26 iulie)
Marinel Laurențiu Marcu

În ziua de 26 iulie 2013, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic,
a luat parte la hramul Bisericii Ortodoxe Românești din Turcia, „Sfânta Muceniță
Paraschevi – Pikridion” din Istanbul. Cu această ocazie, Sanctitatea Sa a participat
la Sfânta Liturghie și a oficiat o slujbă de pomenire pentru fericitul întru adormire
Părintele Patriarh Teoctist. La eveniment au fost prezente și Excelenţa Sa Doamna
Ștefana Greavu, Consul General al României la Istanbul și Excelenţa Sa Doamna
Silvana Rachieru, Director al Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din
Istanbul.

Biserica Comunităţii Ortodoxe Românești din Turcia, „Sfânta
Muceniță Parascheva – Pikridion” din Constantinopol, și-a sărbătorit, în
ziua de 26 iulie 2013, hramul. În fiecare an, în ziua de 26 iulie, creștinii
ortodocși români și greci aduc cinstire Sfintei Mucenițe Parascheva - tămăduitoarea de boli oculare – în acest locaș de cult, o frumoasă și veche biserică
bizantină, ctitorită de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu1.
Articol realizat cu ajutorul materialelor publicate în Ziarul Lumina (ediția din data de 29
iulie 2013) și pe website-ul www.icr.ro (accesat la data de 29 iulie 2013).
1
Intrarea din latura de Est a bisericii are deasupra o pisanie, care menționează restaurarea bisericii din temelie realizată cu ajutorul donației Sfântului Domnitor Martir Constantin
Brâncoveanu în anul 1692. Această biserică se află în cartierul Haskoy din Istanbul și este,
temporar, locașul sfânt de rugăciune al Comunității Ortodoxe Românești din Turcia, începând
cu luna mai a anului 2004. Cu ocazia vizitei oficiale a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, la Constantinopol și în Capadocia, s-a semnat acordul de prelungire a contractului de comodat a Bisericii „Sfânta Muceniță Parascheva – Pikridion” pentru
perioada 2009-2014. Comunitatea Ortodoxă Românească din Istanbul a luat fiinţă în ianuarie
2001, primul locaș de cult fiind Biserica „Sfânta Treime” din Taxim, Beyoglu, închiriată de la
Arhiepiscopia Armeană Catolică.
*
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Moment din timpul slujbei de pomenire a Patriarhului Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române

Anul acesta, bucuria credincioșilor a fost sporită de prezența în mijlocul lor
a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua
Romă și Patriarh Ecumenic.
Sfânta Liturghie a fost oficiată începând cu ora 10:00, apoi la sfârșitul
Sfintei Liturghii, Sanctitatea Sa a oficiat o slujbă de pomenire pentru fericitul întru adormire Părintele Patriarh Teoctist. Sanctitatea Sa a fost însoţit
de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Amfilohios al Noii Zeelande și de Excelenta
Sa, domnul Nicolaos Mathioudakis, Consul General al Greciei la Istanbul.
De asemenea, la acest eveniment important pentru Comunitatea Ortodoxă
Românească din Turcia au fost prezente și Excelenţa Sa, Doamna Ștefana
Greavu, Consul General al României la Istanbul și Excelenţa Sa, Doamna
Silvana Rachieru, Director al Institutului Cultural Român ”Dimitrie
Cantemir” din Istanbul.
Evenimentul a continuat, după Sfânta Liturghie, în trapeza bisericii, unde Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, s-a adresat
celor prezenţi, subliniind semnificaţia sărbătorii, și, de asemenea, a adresat
calde salutări Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române. Cu acest prilej au fost transmise mesajul frăţesc al Preafericitului
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Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic,
binecuvântând credincioșii Comunității Ortodoxe Românești din Istanbul

Părinte Patriarh Daniel, adresat Sanctităţii Sale Bartolomeu I Patriarhul
Ecumenic, și binecuvântările Preafericirii Sale pentru preotul Comunității
Ortodoxe Românești din Istanbul, părintele Sergiu-Marcel Vlad, și credincioșii prezenţi la hramul bisericii. La final, Excelenţa Sa, Doamna
Ștefana Greavu, Consul General al României la Istanbul, în alocuţiunea
Sa, a evidenţiat rolul benefic pe care Biserica Ortodoxă îl are în societate,
adresând mulţumiri Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă pe care o
manifestă faţă de românii din Istanbul.

Summary: The Visit of His All-Holiness Bartholomew I, Ecumenical Patriarch,
to the Church of the Romanian Orthodox Community in Turkey
On the 26th of July 2013, His All-Holiness Bartholomew I, Ecumenical
Patriarch, took part in the patronal festival of “The Holy Martyr Paraskevi –
Pikridion” at the Romanian Orthodox Church in Istanbul. On this occasion, His
All Holiness participated in the Divine Liturgy and celebrated a Memorial Service
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for the blessed and ever memorable Father Patriarch Teoctist. After the Divine
Liturgy, the festival continued in the refectory of the church, where His All-Holiness
gave an address to the attendants, emphasizing the important significance of the
festival and he therewith sent his kindest regards to His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church. It is on the same occasion that His
Beatitude Father Patriarch Daniel’s brotherly message was delivered to His AllHoliness Bartholomew I, Ecumenic Patriarch, on a par with His Beatitude’s blessing for the whole Romanian Orthodox community in Turkey. Her Excellency Mrs
Ștefana Greavu, General Consul of Romania in Istanbul, and Her Excellency Mrs
Silvana Rachieru, Director of “Dimitrie Cantemir” Romanian Cultural Institute in
Istanbul also attended this noteworthy event.

244

2/2013
pp. 245-246

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat cu ocazia Duminicii migranţilor români
(18 august)

Comuniunea și ajutorarea frăţească – izvor de bucurie
Duminica românilor migranţi, care muncesc sau studiază în străinătate, este pentru noi prilej de a transmite, ca în fiecare an, un mesaj
părintesc de binecuvântare tuturor credincioşilor ortodocşi români
din diaspora.
Criza economică actuală ne cheamă la mai multă comuniune frăţească şi ajutorare reciprocă, adică la mai multă unitate. Într-o lume
aflată în proces de globalizare rapidă, oamenii caută în Biserică un reper
major de speranţă, de continuitate şi de conservare a identităţii spirituale şi
culturale, etnice sau naţionale.
În acest sens, prin lucrarea sa misionară în ţară şi în diaspora,
Biserica Ortodoxă Română cultivă valorile şi faptele bune născute
din credinţă, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viaţa
prezentă şi ca speranţă şi pregustare a vieţii veşnice din Împărăţia
Preasfintei Treimi.
Drept mărturie concretă a comuniunii, cooperării şi afirmării demnităţii noastre ortodoxe româneşti, cu bucurie vestim românilor ortodocşi
din diaspora că, în prima parte a anului 2013, au fost finalizate lucrările
la fundaţia (infrastructura) Catedralei Mântuirii Neamului, aceste lucrări
fiind susţinute de mulţi clerici şi credincioşi din ţară şi de unii credincioşi
ortodocşi români din diaspora. Avem speranţa că, împreună, vom reuşi
să continuăm lucrarea aceasta pentru a duce la bun sfârşit un proiect,
care este în acelaşi timp o necesitate practică şi un simbol al credinţei şi
demnităţii poporului român profund religios.
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Totodată, prin proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a anului 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena, Biserica noastră îi preţuieşte în mod deosebit pe
Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena, ca
promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii. Lumina credinţei lor, a multor ctitorii şi fapte creştine realizate de ei, a fost peste
veacuri, şi este şi azi, un îndemn puternic pentru a iubi pe Hristos şi
Biserica Sa, dar şi pentru a promova demnitatea persoanei umane şi
binele comun, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor.
Felicităm pe toţi ierarhii şi pe toţi slujitorii Sfintelor Altare din
diaspora română pentru lucrarea lor pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinţei creştine ortodoxe, a spiritualităţii şi identităţii româneşti. În acest sens, de mare valoare şi necesitate este lucrarea lor spirituală şi culturală cu o mulţime de copii şi tineri români, mai ales
în taberele de vacanţă organizate anual în diaspora şi în România, pentru a
vorbi şi simţi româneşte.
Cu prilejul Duminicii românilor migranţi, ne rugăm Milostivului
Dumnezeu să vă dăruiască tuturor, iubiţi români vieţuitori printre
străini, sănătate şi mântuire, pace şi bucurie!
În mod deosebit, vă îndemnăm să cultivaţi credinţa şi speranţa,
dragostea frăţească şi întrajutorarea, şi să preţuiţi spiritualitatea şi tradiţiile frumoase ale poporului român, oriunde v-aţi afla!
Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Vizita delegației Bisericii Ortodoxe
a Finlandei la Patriarhia Română
(9 mai)
Redacţia

În data de 9 mai 2013, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit vizita unei
delegații a Bisericii Ortodoxe a Finlandei, condusă de Înaltpreasfinţitul Ambrozie,
Mitropolit de Helsinki. În cadrul întrunirii au fost discutate aspecte comune care
vizează buna colaborare în mărturisirea credinţei ortodoxe, iar la final Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a mulţumit pentru ajutorul pe care Biserica Ortodoxă a
Finlandei îl acordă românilor din Finlanda.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit în data de 9
mai 2013 vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe a Finlandei. Delegaţia a
fost condusă de Înaltpreasfinţitul Ambrozie, Mitropolit de Helsinki.
În cadrul întrunirii au fost discutate aspecte comune care vizează
buna colaborare în mărturisirea credinţei ortodoxe, așa cum a arătat
Înaltpreasfințitul Ambrozie: „În cadrul acestei excursiei de studii în care ne
aflăm dorim să vedem și modul de activitate al Bisericii Ortodoxe Române
așa cum se desfășoară la ea acasă. Biserica Ortodoxă Română este una dintre
cele mai mari Biserici Ortodoxe din lume, având o activitate bogată din care
putem învăța și noi. Învățământul teologic în România este de cea mai înaltă
calitate, iar munca de ajutorare a credincioșilor este importantă aici. A fost
foarte plăcut să vedem modul în care activitatea Bisericii se desfășoară în
România, în general pentru propovăduirea Evangheliei și pentru propovăduirea Învierii lui Hristos în aceste zile. Pentru că facem parte dintr-o Biserica
Ortodoxă foarte mică, minoritară în Finlanda, credem că ne vom întoarce
mai puternici în țara noastră”.
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Preafericitul Părinte Daniel alături de delegația Bisericii Ortodoxe a Finlandei,
condusă de Înaltpreasfințitul Ambrozie, Mitropolit de Helsinki

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit pentru ajutorul pe care Biserica Ortodoxă a Finlandei îl acordă românilor din Finlanda:
„Ne bucurăm că Înaltpreasfințitul Mitropolit Ambrozie a venit în România.
Este cunoscut în toată Ortodoxia ca fiind un mitropolit activ, un bun organizator și un bun teolog. Suntem bucuroși că Înaltpreasfinția Sa are grijă și de
românii ortodocși din Finlanda și mai ales din Helsinki. De aceea, a acceptat
în jurisdicția Înaltpreasfinției Sale un preot român. Noi admirăm Biserica
Ortodoxă din Finlanda pentru că, deși mică în ceea ce privește numărul
credincioșilor și al clerului, totuși este o Biserică foarte dinamică, organizată
și cu o deschidere foarte mare spre misiune și cultură pentru a da mărturia unei Ortodoxii locale dinamice. Vă rugăm să transmiteți Preafericitului
Părinte Leon, Arhiepiscopul Finlandei, salutările noastre frățești și că ne aducem aminte cu bucurie de faptul că atunci când era Mitropolit de Helsinki
a vizitat Mitropolia de la Iași. Acum îl așteptăm să viziteze și Patriarhia
Română, aici, la București”.
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Redacția, Vizita delegației Bisericii Ortodoxe a Finlandei la Patriarhia Română
Summary: The Visit of the Delegation of the Orthodox Church of Finland to the
Romanian Patriarchate
On the 9th of May 2013, His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, received the visit of a delegation of the Orthodox
Church of Finland, headed by His Eminence Ambrosios, the Very Most Reverend
Metropolitan of Helsinki. Common issues were debated in this reunion concerning the good cooperation in confessing the doctrine of the Orthodox faith. The
delegation of the Orthodox Church of Finland declared to be highly interested in
the Romanian theological-Orthodox education, as well as in the social assistance
in the Romanian Orthodox Church. At the close of the reunion, His Beatitude
Father Patriarch Daniel thanked for the assistance that the Orthodox Church of
Finland lends to the Romanians in Finland and sent his brotherly good wishes to
His Beatitude Father Leon, Archbishop of Finland.
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Aniversarea a 1150 de ani de la sosirea
Sfinţilor Chiril și Metodiu în Moravia Mare
(23-25 mai)
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria

Aniversarea a 1150 de ani de la sosirea în părţile Moraviei Mari, pe teritoriul
canonic al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și Slovacia, a Sfinţilor Chiril și
Metodiu - Apostolii slavilor, a fost marcată, în perioada 23-25 mai 2013, de numeroase evenimente religios-culturale. La aceste manifestări au luat parte Sanctitatea Sa,
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, reprezentanţii celor mai multe dintre Bisericile
Ortodoxe Autocefale Surori, reprezentanţii locali ai celorlalte culte creștine, oficialităţi
de stat centrale și locale, precum și numeroși credincioși. Din partea Bisericii Ortodoxe
Române, a participat Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria.

În perioada 23-25 mai a acestui an, în Biserica Ortodoxă din Ţinuturile
Cehiei și Slovacia, au avut loc o serie de manifestări cu caracter liturgic și
cultural, pentru a marca aniversarea a 1150 de ani de la sosirea în părţile
Moraviei Mari, pe teritoriul canonic al acestei Biserici Ortodoxe Autocefale,
a Sfinţilor Chiril și Metodiu, Apostolii slavilor.
Evenimentul a fost onorat în chip deosebit prin vizita efectuată în Cehia
și Slovacia, cu acest prilej, de către Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul
Ecumenic și de reprezentanţii celor mai multe dintre Bisericile Ortodoxe
Autocefale Surori. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
la aceste manifestări, reprezentând Biserica Ortodoxă Română, a participat
Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
După primirea oficială în capitala Cehiei și întâlnirea cu diferite
autorităţi de stat (Președintele Senatului, Milan Stech și Ambasadorii
252

Aniversarea a 1150 de ani de la sosirea Sfinţilor Chiril și Metodiu în Moravia Mare

Turciei și Greciei la Praga), dar și bisericești (Cardinalii Dominik Duka
și Miloslav Vlk și reprezentanţii Consiliului Ecumenic al Bisericilor din
Cehia), Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, s-a deplasat în orașul Brno, unde a
fost întâmpinat de Chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Simeon,
Arhiepiscop de Brno și Olomouţc și Locţiitor al scaunului de Întâistătător
al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și Slovaciei și de alţi Ierarhi și
oficialităţi de stat locale.
Ca reprezentanţi ai celorlalte Biserici Ortodoxe Autocefale Surori, au
mai participat la acest eveniment: Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, de
Mira Lichiei și Înaltpreasfinţitul Părinte Gheorghe, reprezentând Biserica
Ortodoxă Ucraineană din Canada, ambele aflate sub jurisdicţia Patriarhiei
Ecumenice; Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolit de Zimbabwe
și Angola, din cadrul Patriarhiei Alexandriei; Înaltpreasfinţitul Părinte
Timotei, Mitropolit de Bostra, din cadrul Patriarhiei Ierusalimului;
Preasfinţitul Părinte Serghie, Episcop de Kamenschi și Urali, din partea
Bisericii Ortodoxe Ruse; Preasfinţitul Părinte Anastasie, Episcop VicarPatriarhal, din partea Patriarhiei Sârbe; Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan,
Mitropolit de Langada, din cadrul Bisericii Greciei; Înaltpreasfinţitul
Părinte Gabriel, Mitropolit de Loveţchi, din partea Bisericii Ortodoxe
Bulgare; Preasfinţitul Părinte Paisie, Episcop de Gorliţchi, din partea
Bisericii Ortodoxe a Poloniei; Preasfinţiţii Episcopi Rostislav de Preșov,
Gheorghe de Michalovce și Ioachim de Hodonin, din partea Bisericii
locale a Cehiei și Slovaciei; Părintele Arhimandrit Kosmas, din partea
Bisericii Ortodoxe a Albaniei și alţi numeroși clerici.
Vineri dimineaţă, 24 mai 2013, în Catedrala cu hramul „Sfântul
Venceslav”, din Brno, a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către
Preasfinţiţii Părinţi Anastasie, Episcop Vicar-Patriarhal al Patriarhiei Sârbe
și Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, în fruntea
unui sobor de preoţi și diaconi, din cadrul Bisericilor Ortodoxe ale Cehiei
și Slovaciei, Serbiei și României, de faţă fiind și Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Serafim de Zimbabwe și Părintele Arhimandrit Kosmas, din
Albania. Într-o atmosferă de deplină comuniune frăţească ortodoxă, la acest
moment liturgic au participat corul Catedralei și alţi credincioși.
În aceeași zi, Sanctitatea Sa a fost primit de către Domnul Michal
Hasek, Guvernatorul Moraviei de Sud, iar apoi, dimpreună cu ceilalţi ierarhi
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ortodocși și oaspeţi au vizitat o foarte interesantă expoziţie dedicată Sfinţilor
Chiril și Metodiu, organizată la Muzeul Moraviei, din Brno și au semnat în
cartea de oaspeţi a muzeului.
La dineul festiv, oferit de gazde în onoarea vizitei Sanctităţii Sale, alături
de reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Surori, au mai fost prezenţi și reprezentanţi locali ai celorlalte culte creștine (Arhiepiscopul Romano-Catolic
de Olomouţc și Mitropolitul Moraviei, Jan Graubner; Episcopul RomanoCatolic de Brno, Voitech Cikrle ș.a.).
Tot la Catedrala „Sfântul Venceslav” din Brno, Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu și ceilalţi Ierarhi au fost întâmpinaţi la slujba privegherii de
seară de un grup numeros de credincioși ortodocși, de diferite naţionalităţi, între care s-au numărat și copii îmbrăcaţi în costume populare,
cărora Sanctitatea Sa le-a adresat un cuvânt de felicitare și binecuvântare,
cu prilejul momentului aniversar consacrat Sfinţilor Chiril și Metodiu,
primind cu acest prilej și câteva daruri simbolice. Momentul festiv a
inaugurat și „noaptea bisericilor deschise” din Brno, toate bisericile din
oraș fiind deschise vizitatorilor pe perioada întregii nopţi și găzduind
diferite activităţi misionare și culturale.

Primirea Sanctității Sale, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic, în orașul Brno
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Moment din Sfânta Liturghie săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic,
în orașul Mikulcice alături de ierarhi ortodocși din diferite țări

Momentul central al acestei sărbători aniversare, l-a constituit Sfânta
Liturghie arhierească săvârșită de ierarhii ortodocși prezenţi, sub protia
Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la Mikulcice, pe locul
unde în urmă cu 1150 de ani s-au nevoit, s-au rugat și au adus lumina sfântă
a cuvântului lui Dumnezeu, Sfinţii Chiril și Metodiu. Cu acest prilej, prin
bunăvoinţa Episcopului Romano-Catolic de Brno, au fost aduse spre închinare numeroșilor credincioși prezenţi la acest eveniment o părticică din
moaștele Sfinţilor Chiril și Metodiu.
Sărbătoarea Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și Slovacia a avut
o importanță majoră, în acest an, atât prin vizita Patriarhului Ecumenic
Bartolomeu, cât și prin recunoașterea și susţinerea ei, în premieră, de către
autorităţile de stat din cele două ţări, în care credincioșii ortodocși reprezintă o minoritate.
Evenimentele organizate și participarea delegaţilor celorlalte Biserici
Ortodoxe Autocefale Surori, la fel ca și în anii precedenţi, a exprimat și consolidat spiritul de comuniune frăţească inter-ortodoxă și a constituit un frumos prilej de cinstire adus acestor mari misionari ai Bisericii Creștine, care
și-au desfășurat cu precădere misiunea la popoarele slave.
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Summary: Anniversary of 1150 years since Saints Cyril and Methodius first
came to Great Moravia
Between the 23rd and the 25th of May of this year, a series of liturgical
and cultural events took place in the Orthodox Church in the Czech Lands and
in Slovakia so as to celebrate the anniversary of 1150 years since Saints Cyril and
Methodius, the enlighteners of the Slavic peoples, came in Great Moravia, i.e. on the
canonical territory of this Orthodox Autocephalous Church.
The event was particularly honored by the visit paid in the Czech Republic
and Slovakia, on this occasion, by His All-Holiness Bartholomew I, Ecumenical
Patriarch, and by the representatives of the most Orthodox Church Sisters. With
the blessing of His Beatitude Father Patriarch Daniel, His Grace Siluan, Bishop of
the Romanian Orthodox Eparchy of Hungary, represented the Romanian Orthodox
Church to this noteworthy event. Local representatives of the other Christian cults,
sundry state central and local officials, as well as quite a number of faithful also
participated in the festivities.
The festival of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia had an
increased impact this year by both the visit of the Ecumenical Patriarch Bartholomew
I, and its being for the first time acknowledged and supported by the state authorities
of the two countries, in which the Orthodox faithful are in minority.
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Participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la
întâlnirea anuală a liderilor religioși
din Uniunea Europeană cu înalţi funcţionari europeni
(30 mai)
Preot Sorin-Vasile Tancău

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat,
pe data de 30 mai, anul acesta, la Bruxelles, la întâlnirea anuală cu liderii religioși din
Uniunea Europeană, și cu înalţi funcţionari europeni. Întrunirea a avut loc la sediul
Comisiei Europene și a avut ca temă Calitatea de cetăţean al Europei. Drepturi și obligaţii. În acest an, discuțiile s-au axat asupra conceptului de cetățenie europeană, la 20 de
ani de la introducerea acestuia, prin Tratatul de la Maastricht, și mai ales în contextul
provocărilor multiple pe care climatul economic și cel social actual le ridică la adresa
viitorului proiectului european. Întâlnirea a avut loc la sediul Comisiei Europene, în
contextul Anului European al Cetățeniei Europene, sub motto-ul Punând cetățenii în
inima Europei în vremuri de criză. Astfel, participanții au schimbat puncte de vedere
asupra felului în care proiectul european poate fi adus mai aproape de cetățenii Uniunii.
În cadrul acestei reuniuni Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a ţinut un cuvânt
intitulat 2013 - Anul cetăţeniei europene. Criza actuală – o șansă pentru a progresa
în înţelepciune. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a fost
însoțit la această întâlnire de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviștei și Exarh patriarhal pentru relaţiile Patriarhiei Române cu instituţiile creștine
internaţionale și cu instituţiile europene și de Pr. Sorin Șelaru, Directorul Reprezentanței
Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituțiile europene. Între participanți s-au numărat și PF Părinte Leo al Kareliei, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Finlandei, ÎPS Părinte
Emanuel al Franței, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice pe lângă UE și președinte al
Conferinței Bisericilor Europene, ÎPS Părinte Ieremia, Arhiepiscop ortodox de Wrocław
și Szczecin și Președinte al Consiliului Ecumenic al Poloniei. Din partea instituțiilor
europene, au luat parte la întâlnire Dl. José Manuel Barroso, președintele Comisiei
Europene, Dl. Herman Van Rompuy, președintele Consiliului Uniunii Europene,
Dl. László Surján, vice-președinte al Parlamentului European, Dna. Viviane Redding,
vice-președinte al Comisiei Europene și Comisar European pentru justiție, drepturi
fundamentale și cetățenie, și Dl Dacian Cioloș, Comisar European pentru agricultură și
dezvoltare rurală.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de reprezentați ai instituțiilor europene și
Înaltpreafințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, Bruxelles, Belgia

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a
efectuat în perioada 29-31 mai, o vizită la Bruxelles. Vizita Preafericirii
Sale în capitala Belgiei a fost prilejuită de întâlnirea anuală, la sediul
Comisiei Europene, cu lideri religioși din Uniunea Europeană, precum și
cu înalţi funcţionari europeni. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
a fost întâmpinat, pe 29 mai la Aeroportul Naţional Bruxelles, de
Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei
Occidentale și Meridionale, alături de care s-au aflat dl. Mihnea Moţoc,
Ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeană și Pr. lect. dr. Sorin
Șelaru, consilier patriarhal, directorul Reprezentanţei Patriarhiei Române
pe lângă instituţiile europene. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
fost însoţit la Bruxelles de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal. Pe 29 mai, în cursul serii,
Preafericirea Sa a binecuvântat sediul Reprezentanţei Patriarhiei Române
pe lângă instituţiile Uniunii Europene. A doua zi, pe 30 mai, Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la
întâlnirea anuală a liderilor religioși din Europa cu înalţi reprezentanţi
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Moment din timpul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Bruxelles, Belgia

ai instituţiilor europene, desfășurată la sediul Comisiei Europene din
Bruxelles. Tema dezbătută anul acesta a fost „Calitatea de cetăţean al
Europei. Drepturi și obligaţii“. Detalii despre discuţiile purtate a oferit
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și
Exarh Patriarhal: „Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit la deschiderea sesiunii și a accentuat foarte mult că este nevoie la toate nivelurile de
înţelepciune și de responsabilitate pentru a promova proiectul european.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a deschis cuvântul
spunând că, în timp ce noi căutăm să promovăm valorile europene și să
scoatem Europa din criză, este clar că vorbim de o criză a încrederii și de
o criză a valorilor europene“. În cursul după amiezii, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel s-a întâlnit cu Dl Laslo Andor, Comisar European pentru
Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, cu Dl Dacian
Cioloș, Comisar European pentru Agricultură și dezvoltare rurală, dar și
cu Dna Androulla Vassiliou, Comisar European pentru Educație, cultură,
multilingvism și tineret. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a revenit
în ţară în cursul zilei de 31 mai.
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2013 - Anul cetăţeniei europene.
Criza actuală – o șansă pentru a progresa în înţelepciune1
Dorim în primul rând să mulţumim Excelenţei Sale José Manuel
Barroso, pentru invitaţia adresată de a participa la întâlnirea anuală
a liderilor religioşi din Europa cu înalţi reprezentanţi ai instituţiilor europene. Tema de anul acesta, care aniversează 20 de ani de la
introducerea prin Tratatul de la Maastricht din 1992 a conceptului
de cetăţenie europeană, este una actuală, deoarece crizele multiple care
afectează Europa azi diminuează încrederea cetăţeanului în proiectul
Europa unită.
Prosperitatea pusă sub semnul întrebării
Uniunea Europeană este un experiment unic, aflat în construcţie, pe baza unei sinteze de valori: libertatea, statul de drept, democraţia, drepturile omului, solidaritatea ş.a.. Idealul sau proiectul
european iniţial avea două aripi sau motivaţii majore care i-au permis să se înalţe foarte mult. Aceste două motivaţii erau pacea şi solidaritatea între statele Europei. Iar motorul care a propulsat cu forţă
proiectul european a fost prosperitatea materială, ca urmare a unei
creşteri economice susţinute. Însă, ultimii ani au arătat că prosperitatea Europei a slăbit din cauza mai multor crize: criza economico-financiară, criza socială şi criza de credibilitate a instituţiilor.
Oricum, când motivaţia prosperităţii materiale imediate slăbeşte,
ea trebuie completată cu o motivaţie spirituală sau morală solidă,
care să promoveze corectitudinea, echitatea, eradicarea corupţiei,
a fraudei şi a evaziunii fiscale în societate.
Criza actuală - un apel la înţelepciune şi solidaritate
Criza economică actuală cere statelor membre şi tuturor cetăţenilor europeni moderaţie şi vigilenţă în folosirea banilor şi cheamă
Uniunea Europeană să progreseze în înţelepciune şi solidaritate, adică
să răspundă noilor probleme apărute ca tensiuni majore între criza
1
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
Întâlnirea anuală a liderilor religioşi din Europa cu înalţi reprezentanţi ai instituţiilor europene
(30 mai 2013)
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economică şi credibilitatea politică, între politicile de austeritate şi nevoia
de creştere economică, între libertatea individuală şi solidaritatea socială,
între identitatea naţională şi unitatea globală, între tradiţie şi secularizare,
între criza familiei şi diminuarea natalităţii, între criza vieţii spirituale şi
degradarea vieţii sociale. În faţa acestor tensiuni, care creează adesea
confuzie şi incertitudine în rândul cetăţenilor europeni, trebuie promovate mai intens coresponsabilitatea şi cooperarea între statele membre ale Uniunii, dar şi dialogul Uniunii cu cetăţenii europeni, insuficient
informaţi sau insuficient motivaţi, pentru a susţine proiectul european. Pe
de altă parte, Uniunea Europeană nu este iubită când emite şi unele
recomandări care afectează negativ identitatea culturală şi religioasă
tradiţională a cetăţenilor europeni sau când nu reuşeşte să intensifice încrederea cetăţenilor europeni în programele elaborate de ea.
De aceea, credem că este necesară implicarea mai activă a
cetăţenilor în iniţiative europene. În acest sens, de pildă, Patriarhia
Română sprijină activ o iniţiativă cetăţenească europeană (instrument
devenit posibil prin Tratatul de la Lisabona - art. 11(4) din TUE), care
se numeşte „Unul dintre noi” şi urmăreşte ridicarea nivelului de protecţie juridică în Uniunea Europeană a demnităţii umane, a dreptului la viaţă
şi a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie.
România fiind statul membru al Uniunii Europene cu cei mai
mulţi creştini ortodocşi, Biserica Ortodoxă Română încurajează
cooperarea şi solidaritatea europeană.
În contextul crizei actuale, Bisericile din Europa contribuie deja
la dezvoltarea solidarităţii sociale, în special în ţări puternic afectate
de criză, ca Grecia şi Cipru. În România, Biserica dezvoltă proiecte
cu finanţare europeană în domeniul incluziunii sociale, al educaţiei
copiilor şi tinerilor, în domeniul restaurării monumentelor istorice,
religioase şi civile, şi chiar în domeniul agriculturii. Recent, a fost semnat un protocol de colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România cu scopul de-a încuraja folosirea fondurilor europene pentru dezvoltarea agriculturii prin
diverse programe. Sperăm din partea Uniunii Europene ca aceste fonduri destinate agriculturii să crească în viitor şi pentru România.
Un proiect comunitar major cere convingeri puternice
În concluzie, criza actuală cheamă toate statele Europei şi pe toţi
cetăţenii europeni la mai multă coresponsabilitate, cooperare şi solidaritate,
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adică la mai multă unitate. Liderii religioşi din Europa pot contribui, de
asemenea, la depăşirea crizei actuale prin apelul la coresponsabilitate
şi solidaritate, prin rugăciune şi acţiune, prin cultivarea speranţei şi
încrederii în efortul comun de-a ameliora situaţia actuală.
Totuşi, într-o lume aflată în proces de globalizare rapidă, când
în societate totul se schimbă prea rapid din punct de vedere tehnic,
economic şi politic, un mare număr de oameni găsesc în religie un
reper major de continuitate şi de conservare a identităţii spirituale şi
culturale, etnice sau naţionale. Iar diversitatea spirituală şi culturală
a Europei este marea sa bogăţie care trebuie păstrată, chiar dacă nu
poate fi cuantificată economic sau financiar. În acest sens, dialogul
Uniunii Europene cu Bisericile, comunităţile religioase şi filosofice
este în acelaşi timp un act democratic şi de respect pentru cetăţenii
europeni, pentru credinţa şi cultura lor, indiferent de prosperitatea
lor materială.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s Participation in the Annual
Reunion of the Religious Leaders of the European Union and High European
Officials, Brussels, the 30th of May 2013
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
participated this year, on the 30th of May, in the annual reunion of the religious
leaders of the European Union and High European officials. This reunion took place
at the European Commission center, and was around Citizenship in Europe. Rights
and Obligations. This year, the debates centered round the concept if European
citizenship, after twenty years since it was brought in the Maastricht Treaty, and
above all things in the context of the manifold provocations that the economic and
social climate of today give rise against the European project. The reunion took
place at the European Commission center, within the frame of the European Year of
the European Citizenship, under the motto: “Putting Citizenships in the Heart of
Europe in Times of Crisis”. The participants thereby exchanged points of view about
the European project being supposed to be brought nearer the citizens of the Union.
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Within the frame of this reunion, the Head of the Romanian Orthodox Church
gave a speech on: “2013 – The Year of the European Citizenship. The PresentDay Crisis – A Chance to be Growing in Wisdom”. His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church, was accompanied to this reunion by
His Eminence Father Metropolitan Nifon, Archbishop of Târgoviște and Patriarchal
Exarch for the relationship of the Romanian Patriarchate with the international
Christian institutions and the European institutions, as well as by R.F. Sorin Șelaru,
Director of the Representation of the Romanian Orthodox Church to the European
institutions. Among the participants were also counted His Beatitude Father Leo
of Karelia, Head of the Orthodox Church in Finland, His Eminence Emmanuel
of France, representative of the Ecumenical Patriarchate to the EU and Chairman
of the Conference of the European Churches, His Eminence Father Jeremiah,
Orthodox Archbishop of Wroclaw and Szczecin and Chairman of the Ecumenical
Council of Poland.
On behalf of the European institutions, there took part in the reunion Mr.
José Manuel Barroso, President of the European Commission, Mr. Herman Van
Rompuy, President of the Council of the European Union, Mr. László Surján, VicePresident of the European Parliament, Mrs. Viviane Redding, Vice-President of
the European Commission and European Commissioner for agriculture and rural
development. In the afternoon, His Beatitude Father Patriarch Daniel met Mr. Laslo
Andor, European Commissioner for labor power, social affairs and inclusion, Mr.
Dacian Cioloș, European Commissioner for agriculture and rural development, as
well as Mrs. Androulla Vassiliou, European Commissioner for education, culture,
multilinguism and youth.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la Congresul cu tema
Autoritate și slujire după Sfântul Apostol Pavel, Veria, Grecia
(26-29 iunie)

Autoritate și responsabilitate în Biserica lui Hristos
Congresul ştiinţific internaţional anual, care îşi desfăşoară
lucrările în cadrul manifestărilor dedicate Sfântului Apostol
Pavel, organizate la Veria cu binecuvântarea şi susţinerea directă a
Înaltpreasfinţitului Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa
şi Kampania, constituie un eveniment panortodox aşteptat cu deosebit interes şi bucurie. Adresăm, şi cu acest prilej, cordiale mulţumiri
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Pantelimon pentru bunăvoinţa de a invita un reprezentant al Patriarhiei Române, care să participe la acest eveniment. Totodată, felicităm Comisia de organizare
a Congresului pentru alegerea temei Autoritate şi slujire după Sfântul
Apostol Pavel, temă cu profunde semnificaţii teologice şi pastorale, în
contextul lumii contemporane.
Una dintre problemele cele mai sensibile ale societăţii umane, în
diversele sale forme de organizare, a fost şi a rămas problema autorităţii şi a exercitării ei. Astfel, în multe dintre aceste societăţi sau comunităţi umane, autoritatea a fost şi este folosită discreţionar, producând
abuzuri şi conflicte între membrii acestora.
Spre deosebire de autoritatea exercitată după principii pur omeneşti, în Biserica lui Hristos, în calitatea ei de comunitate divinoumană, izvorul, conţinutul şi finalitatea autorităţii este sfinţirea oamenilor
prin unirea lor cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. În acest sens, în teologia
Sfântului Apostol Pavel, cei cărora li se încredinţează autoritatea în
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Biserică primesc prin Duhul Sfânt misiunea de a învăţa şi de a călăuzi
pe credincioşi pe calea mântuirii şi a sfinţirii, spre dobândirea vieţii veşnice.
De aici rezultă şi marea responsabilitate a celor care exercită autoritatea în Biserică. Aşa se explică îndemnul pe care Sfântul Apostol
Pavel îl adresează clericilor din Efes, chemaţi la Milet: „Drept aceea,
luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus
pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu
Însuşi Sângele Său” (Fapte 20, 28). Iar creştinilor din Corint le spune:
„Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi iconomi
ai tainelor lui Dumnezeu” (1 Corinteni 4, 1).
Însă, pentru ca această autoritate eclesială să fie exercitată în spirit cu adevărat creştin, se cere din partea celui care a fost investit cu
autoritate să crească în virtutea iubirii faţă de Dumnezeu şi de semeni.
În gândirea şi trăirea Apostolului Neamurilor, slujitorii Bisericii şi toţi
creştinii trebuie să cultive iubirea sau „credinţa lucrătoare prin iubire”
(Galateni 5, 6) sau să fie permanent „înrădăcinaţi în iubire” (Efeseni 3,
17). Numai iubirea ca dar al Sfântului Duh poate dărui omului libertate deplină (cf. Galateni 5, 13), deoarece „Domnul este Duh şi unde este
Duhul Domnului, acolo este libertate” (2 Corinteni 3, 17).
În consecinţă, orice abuz de autoritate este dăunător libertăţii şi
iubirii ca stare de comuniune deplină între oameni. Lipsit de duhul
iubirii, actul prin care se manifestă autoritatea conducătoare rămâne
simplu act administrativ, fără conţinutul spiritual necesar vieţii în
comuniune cu Dumnezeu şi cu oamenii.
Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi organizatorii
acestui Congres ştiinţific internaţional şi pe toţi cei prezenţi la lucrările lui, pentru a ne bucura şi anul acesta de cinstirea pe care o aducem
Sfântului Apostol Pavel, cel ce ne ajută, prin viaţa, scrierile şi rugăciunile sale, să înţelegem şi să ne împlinim rostul nostru de mărturisitori
ai iubirii lui Hristos pe pământ, pentru a dobândi Împărăţia Cerurilor.
Cu dragoste în Hristos şi binecuvântări,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
la cea de a 14-a Adunare Generală
a Conferinţei Bisericilor Europene
(3-8 iulie)
Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă

La cea de a 14-a Adunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene desfășurată la Budapesta, Ungaria, în perioada 3-8 iulie 2013, s-a discutat și aprobat un proiect de constituţie, care a fost mai întâi prezentat în întregime, apoi în plenară fiecare
articol în parte. Discuţiile au continuat pe grupe de lucru, iar apoi s-a trecut în plenară la o discuţie finală și la adoptarea definitivă a acelui text. În final, noua constituţie a fost adoptată, la data de 7 iulie 2013, după care a intrat în vigoare, înlocuind
vechea constituţie a CBE, care fusese adoptată la data de 8 septembrie 1992, de către
cea de a 10-a Adunare generală a CBE de la Praga, iar mai apoi schimbată de către
cea de a 13-a Adunare generală CBE de la Lyon, în data de iulie 2009. Una din cele
mai radicale schimbări prevăzute de noua Constituţie a CBE, prezentată în articolul
al 6-lea, se referă la instanţa de conducere a acestei organizaţii între două Adunări
generale. Această instanţă se numea până la Budapesta „Comitetul Central”, iar de
acum se numește Comitetul de conducere (Governing Board). Cât privește numărul
membrilor acestui comitet, dacă până în prezent era de 40, dintre care 10 erau aleși
în Prezidiul CBE, numărul Comitetului de conducere este de 20, dintre care sunt
aleși un președinte și doi vice-președinţi, iar Prezidiul a dispărut, toată autoritatea
fiind transferată în seama președintelui, așa cum se vede din articolul al 9-lea al noii
Constituţii, ceea ce dă un caracter mult mai ierarhic acestei organizaţii.

Conferinţa Bisericilor Europene (CEB) a fost înfiinţată în anul 1959, la
Nyborg, Danemarca, cu scopul de a oferi o platformă de întâlnire și cooperare între Bisericile continentului european, pe atunci divizat în două lagăre
politice opuse unul altuia. Bisericile Ortodoxe din Europa au devenit membre ale acestei organizaţii încă de la început, alături de Bisericile de tradiţie
anglicană, baptistă, luterană, metodistă, reformată, valdenză și veche catolică.
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Biserica Romano-Catolică nu este membră a CBE, dar colaborează cu aceasta
prin intermediul unui comitet mixt dintre CBE și Consiliul Conferinţelor
Episcopilor (Catolici) din Europa (CCEE). Toate Bisericile membre ale CBE
s-au grupat încă de la început în trei familii confesionale și anume: 1) anglicanii împreună cu vechii catolici, 2) protestanţi și 3) ortodocși (atât reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe cât și cei ai Bisericilor Vechi Orientale). După
schimbările politice din Europa Centrală și de Est, la sfârșitul anului 1989
și începutul anului 1990, această organizaţie, cu sediul la Geneva, a devenit
tot mai mult un instrument de lucru al Bisericilor în așa-numitul proces de
integrare europeană. În acest sens, CEB s-a unit în anul 1999 cu Comisia
Ecumenică Europeană pentru Biserică și Societate (European Ecumenical
Commission on Church and Society - EECCS), cu sediul la Bruxelles, înfiinţată
de către unele Biserici protestante din Europa Occidentală tot în anul 1959.
EECCS a devenit astfel Comisia CBE pentru Biserică și societate (CSC), dar
și-a păstrat un grad înalt de autonomie.
Din anul 2005, CBE a început tratativele de integrare cu Comisia
Bisericilor pentru Migranţi în Europa (Churches’ Commission for Migrants
in Europe – CCME), înfiinţată în anul 1964, mai întâi sub egida Consiliului
Ecumenic al Bisericilor și stabilită la Geneva, de unde s-a mutat la Bruxelles
în anul 1977, devenind treptat organism de sine stătător, iar mai apoi coproprietar împreună cu EECCS al clădirii din strada rue Joseph II, din centrul
capitalei belgiene. În anul 2009 a fost semnat un acord de integrare dintre
CBE și CCME, dar aceasta din urmă a suspendat orice acţiune de apropiere,
datorită incertitudinii cu privire la restructurarea organizaţiei de la Geneva.
Astfel, în ultimii ani, CBE a ajuns să includă biroul de la Geneva, format din
secretariatul general și Comisia Bisericile în Dialog (Churches in Dialogue
Commission - CiD), precum și cele două comisii de la Bruxelles, respectiv
CSC și CCME, deși acestea din urmă sunt în fond organizaţii independente,
înregistrate ca atare în registrele belgiene. Aceste dificultăţi de structură au
îngreunat foarte mult activitatea acestei organizaţii, dispersată în două ţări
cu legislaţii diferite, astfel că viitorul ei depinde de clarificarea problemelor
respective, în vederea asigurării unei activităţi coerente și eficiente în slujba
Bisericilor de pe continentul european.
Hotărârea de a restructura CBE și de a face din cele trei organisme o
singură organizaţie, care să lucreze sub același acoperiș, a fost luată la cea de a
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13-a Adunare generală a CBE, desfășurată la Lyon, Franţa, între 15-21 iulie
2009, în urma unei propuneri exprese din partea Bisericii Evanghelice din
Germania. La Lyon s-a luat astfel hotărârea de a alege un grup de 15 specialiști, intitulat Grupul de lucru cu privire la revizuirea CBE (CEC Revision
Working Group - RWG), care a și fost ales la Lyon cu mandatul de a elabora
o viziune și un cadru legal, prin propunerea unei noi constituţii, care să ducă
la restructurarea CBE într-un organism unic și coerent. Tot la Lyon s-a luat
hotărârea ca o nouă Adunare generală a CBE să fie organizată în anul 2013,
la care RWG să prezinte raportul său cu propuneri concrete de restructurare.
În hotărârea de la Lyon se vorbea despre Adunarea din 2013 ca despre o
Adunare Constituţională, respectiv ca de o întrunire cu sarcina specială de a
adopta a nouă constituţie pentru CBE și nu de o adunare ordinară. În final,
cea de a 14-a Adunare a CBE a fost câte puţin din fiecare. În cei patru ani
care au urmat Adunării de la Lyon, pe lângă dezvoltarea programelor celor
trei comisii, activitatea CBE s-a concentrat și asupra pregătirii celei de a 14-a
Adunări generale, care după studierea mai multor opţiuni a fost stabilită să
aibă loc la Budapesta, între 3-8 iulie 2013, la invitaţia Consiliului Ecumenic
al Bisericilor din Ungaria, la care s-a adăugat și o substanţială ofertă de sponsorizare din partea guvernului maghiar. În vederea pregătirii concrete a acestei adunări a fost înfiinţat, încă din anul 2010, un Comitet de Planificare
(Assembly Planning Committee – APC), din care a făcut parte și doamna Elena
Timofticiuc, reprezentantă a AIDRom și a CCME. Tot pentru pregătirea
Adunării de la Budapesta a fost înfiinţat un comitet pentru cult, cu sarcina
de a pregăti momentele de rugăciune de dimineaţa, la prânz și seara, care au
încadrat lucrările acestei Adunări. Din acest comitet a făcut parte și Pr. Dr.
Dobre Sorin Vasile, lector la disciplina Muzică bisericească de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian
Blaga”, Sibiu.
La cea de a 14-a Adunare generală a CBE au fost înregistraţi 220 de
delegaţi ai Bisericilor membre ale acestei organizaţii, singurii cu drept de
vot, iar pe lângă aceștia au mai fost prezente următoarele categorii de participanţi: 1) reprezentanţii organizaţiilor surori (23); consultanţi (19); observatori (19); conferenţiari (speakers) și oaspeţi (17; membrii personalului CBE
(17); personal cooptat (31); membrii comitetului local (11); reprezentanţi
ai presei (34), stewards (29); vizitatori (8) și voluntari (32). Numărul total
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Moment din timpul celei de-a 14-a Adunări Generale a Conferinței Bisericilor Europene,
Budapesta, Ungaria

al participanţilor la întrunirea de la Budapesta a fost de 460. Specificitatea
acestei adunări a constat însă în faptul că în afară de programul oficial al
delegaţilor nu a existat niciun fel de alte activităţi, cum sunt mesele rotunde,
expoziţii sau alte manifestări specifice adunărilor precedente ale CBE sau ale
altor organizaţii ecumenice internaţionale. Prin aceasta, delegaţii au putut
să-și desfășoare activitatea lor nestânjeniţi.
Dintre Bisericile Ortodoxe membre ale CBE au trimis reprezentanţi
la Budapesta următoarele: Patriarhia Ecumenică, Biserica Ortodoxă Sârbă;
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă a Greciei; Biserica Ortodoxă
a Ciprului; Biserica Ortodoxă din Albania, Biserica Ortodoxă din Polonia;
Biserica Ortodoxă din Finlanda și Biserica Ortodoxă din Estonia (Patriarhia
Ecumenică). Bisericile Ortodoxe care nu au trimis delegaţi au fost Biserica
Ortodoxă Rusă, care a îngheţat relaţiile sale cu CBE din anul 2007, precum
și Biserica Ortodoxă din Cehia și Slovacia, care se află în procesul de alegere a
unui nou întâistătător. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă
de către IPS Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentală și Meridională, iar din delegaţie au făcut parte: PS Episcop Dr.
Emilian Lovișteanul, Arhiepiscopia Râmnicului; Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă,
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București/Geneva; PC Protosinghel David (Cosmin-Ioan) Pop, superiorul Așezământului monahal ortodox român de la Budapesta; PC Diacon
Dr. Cătălin Vatamanu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iași; Dl Dr. lector Daniel
Lemeni, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universităţii
de Vest din Timișoara; Dl Dr. Paul Bogdan Siladi, directorul postului de
radio Renașterea, din cadrul Arhiepiscopie Vadului, Clujului și Feleacului și
Dra Prof. Luminiţa Lenuţa Trica, de la Viena, Austria. Pentru această delegaţie a fost propusă și Doamna Daniela Sava, de la Sibiu, care însă nu a mai
participat din motive de sănătate. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a
fost cea mai activă din delegaţiile ortodoxe, fiecare delegat român participând
activ la lucrările acelei adunări, anume: IPS Mitropolit Iosif a făcut parte din
colegiul șefilor de delegaţii ortodoxe și a intervenit în mai multe rânduri în
discuţiile din plenara adunării, pledând cu succes pentru promovarea spiritualităţii creștine în cadrul CBE. PS Episcop Emilian Lovișteanul a fost
membru al Comitetului de Finanţe al adunării; Pr. Prof. Viorel Ioniţă a fost
membru și moderator al Comitetului de numiri; PC Pr. David Pop a fost
membru în Comitetul de redactare a textului noii constituţii; iar Dl Paul
Bogdan Siladi a fost membru al Comitetului de redactare a mesajului final al
adunării. P.C. Diacon Cătălin Vatamanu împreună cu Dra Luminiţa Lenuţa
Trică au fost activi în cadrul grupei de lucru de limba germană. Prin luările
de cuvânt în plenul lucrărilor, în grupele de lucru, precum și cu persoanele
de decizie, în particular, delegaţii români au contribuit în mod decisiv la
luarea unor hotărâri cât mai precise, ca și la schimbarea sau reliefarea unor
aspecte fundamentale privind participarea ortodoxă și acuitatea exprimărilor
teologice în textul noii Constituţii, ca și în celelalte texte adoptate de această
Adunare.
Lucrările Adunării de la Budapesta au fost precedate de întrunirea Comitetului Central al CBE ales la Lyon, din care au făcut parte IPS
Mitropolit Iosif, ales în locul IPS Mitropolit Irineu al Olteniei, și Pr. Prof.
Viorel Ioniţă, ca supleant pentru Doamna Dr. Alina Pătru, absentă din
motive de sănătate. Comitetul Central, care și-a încheiat misiunea în
momentul când au început lucrările Adunării de la Budapesta, în ziua de
3 iulie 2013, a pregătit propunerile de moderatori, precum și de membri
ai comitetului de numiri, propuneri care au fost apoi supuse spre aprobare
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adunării. Ca moderator al celei de a 14-a Adunări generale a CBE a fost ales
Arhiepiscopul anglican Michael Jackson, din Dublin, Republica Irlanda,
iar ca vice-moderatori Pr. C. Arhidiacon Dr. John Chryssavgis, Patriarhia
Ecumenică și respectiv Revd. Dr. Sheilagh Margaret Kesting, Biserica
Scoţiei. Funcţia de secretar al adunării a fost exercitată ex officio de Pastorul
Dr. Guy Liagre, secretarul general al CBE. Primul act oficial al Adunării a
constat dintr-o slujbă religioasă, oficiată într-o biserică reformată din apropierea centrului cultural Ram Coliseum, din strada Carpaţi (Kárpát u. 23),
unde s-au desfășurat ședinţele plenare. Predica pe marginea temei generale
a acestei Adunări, intitulate: „Și acum ce mai zăboviţi? CBE și Misiunea
sa într-o Europă în schimbare”(And now what are you waiting for?CEC
and its Mission in a Changing Europe), a fost susţinută de episcopul Joseph
Steinbach, din partea Bisericii Reformate din Ungaria. Singura contribuţie teologică la tema Adunării a fost prezentată de episcopul anglican
Julio Ernesto Murray Thompson din Panama, reprezentant al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor din America Latină (CLAI). Pe parcursul Adunării
au fost transmise mesaje din partea președintelui Ungariei Janos Ader,
Primarul Budapestei Istvan Tarlos, cardinalul Peter Erdö, arhiepiscop de
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Esztergom și Budapesta și președinte al CCEE; Pastorul Olaf Tveit, secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Dame Mary Tanner,
președintă pentru Europa a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, episcopul
Michael Bünker, secretarul general al Comunităţii Bisericilor Evanghelice
din Europa (Comuniunea Leuenberg), precum și de reprezentanţii comunităţii metodiștilor din Europa, ca și ai comuniunii vechilor catolici.
Prima parte a lucrărilor acestei Adunării a constat din prezentarea și
discutarea raportului De la Lyon la Budapesta, care prezenta activitatea CBE
de-a lungul ultimilor patru ani, începând cu raportul secretarului general,
prezentat de pastorul Dr. Guy Liagre, apoi rapoartele celor trei comisii, prezentate sub forma unor răspunsuri la câteva întrebări menite să scoată în
vedere legătura dintre programele desfășurate de aceste comisii. Acest raport
a fost publicat înainte de începerea lucrărilor și distribuit fiecărui participant.
Un al doilea moment important din programul lucrărilor acestei Adunări
a constat din prezentarea Raportului de la Uppsala al RWG, numit astfel
după localitatea unde s-a întrunit pentru ultima dată acest grup de lucru.
Și acest raport a fost publicat separat și distribuit fiecărui participant încă
de la începutul întrunirii. În fond acest raport constituia o introducere la
prezentarea proiectului unei noi constituţii a CBE, care a fost apoi prezentat
în detaliu și în final adoptat. Discuţiile din plenare și din cele șase grupe
de lucru, în legătură cu proiectul unei noi constituţii, au constituit cea mai
importantă parte a Adunării de la Budapesta și au ocupat, cum era de așteptat, cea mai mare parte din timpul alocat întrunirii, chiar mai mult decât a
fost prevăzut la început. Proiectul de constituţie a fost mai întâi prezentat
în întregime, apoi discutat în plenară, fiecare articol în parte, discuţiile s-au
continuat în grupele de lucru, iar apoi s-a trecut în plenară la o discuţie
finală și la adoptarea definitivă a acelui text. Unul din primele neajunsuri în
legătură cu aceste discuţii a fost faptul că grupele de lucru erau prea mari, de
peste 50 de persoane, astfel că nu se putea ajunge la o discuţie substanţială,
la care să poată participa activ fiecare din cei prezenţi, delegaţi dimpreună cu
celelalte categorii de participanţi. Cu privire la discuţiile din plenară a apărut o altă dificultate, datorită faptului că mulţi dintre cei care luau cuvântul
făceau recomandări privitoare la îmbunătăţirea stilistică a textului respectiv, propuneri care ar fi putut pur și simplu adresate în scris comitetului de
redactare, special ales pentru încorporarea tuturor recomandărilor în textul
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final. Adunarea generală a devenit la un moment dat un comitet de redactare (Drafting Committee), ceea ce este imposibil cu o așa mare mulţime de
oameni. În final, noua constituţie a fost adoptată, la data de 7 iulie 2013,
după care a intrat în vigoare, înlocuind vechea constituţie a CBE, care fusese
adoptată la data de 8 septembrie 1992, de către cea de a 10-a Adunare generală a CBE de la Praga, iar mai apoi schimbată de către cea de a 13-a Adunare
generală CBE de la Lyon, în data de iulie 2009.
În versiunea propusă de comitetul de redacţie, în preambul se afirma că
CBE este o koinonia a Bisericilor din Europa. Delegaţii români au precizat
că, din punct de vedere ortodox, termenul de koinonia însemnă comuniune
euharistică și, deci, CBE nu poate fi o koinonia, căci Bisericile sale membre
nu sunt în comuniune euharistică. În urma acestor comentarii s-a renunţat
la folosirea acestui termen, care a fost înlocuit cu cel englez de fellowship,
care este foarte larg, însemnând atât tovărășie, prietenie, colegialitate, deși
se folosește și pentru relaţii inter-bisericești, caz în care trebuie folosit cu un
calificativ, spre exemplu „eucharistic fellowship” (comuniune euharistică),
altfel rămâne prea vag.
Primul lucru cu adevărat nou, pe care îl aduce Constituţia adoptată la
Budapesta, este inclus în articolul 2, cu privire la Obiective și funcţii ale acestei
organizaţii, la care s-a adăugat și o declaraţie privind Viziunea și Misiunea noi
CBE, ori acest articol nu exista în vechea constituţie, respectivele aspecte fiind
foarte vag menţionate în preambul. În primul alineat din acest articol nou
se precizează că „viziunea Conferinţei (se înţelege a CBE – n.n. V.I.) este de
a ajunge să fie o comunitate de Biserici care să împărtășească una alteia viaţa
lor spirituală, căutând împăcarea, întărind mărturia și slujirea lor comună și
promovând unitatea Bisericii. Oferind o mărturie creștină, autentică, credibilă
și responsabilă din punct de vedere social, ea (CBE – n.n., V.I.) va lucra la construirea unei Europe umane, sociale și durabile, împăcată cu ea însăși și cu vecinii ei, prin care să prevaleze drepturile omului și solidaritatea”(In its commitment to Europe as a whole, the vision of the Conference is to promote a community
of Churches sharing their spiritual life, seeking reconciliation, strengthening their
common witness and service and fostering the unity of the Church. In providing an
authentic, credible and socially responsible Christian witness, it will work towards
building a humane, social and sustainable Europe at peace with itself and its neighbours in which human rights and solidarity prevail).
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Moment din timpul dezbaterilor privind noua Constituţie
a Conferinței Bisericilor Europene

În al doilea alineat al aceluiași articol, noua Constituţie CBE, care face
în mai multe rânduri referinţă la Charta Oecumenica, pe care o ia ca bază, se
precizează că această organizaţie se angajează, „pe baza procesului conciliar
de dreptate, pace și integritate a creaţiei, să continue lucrarea sa în următoarele domenii tematice, în special”: - Ecclesiologie și Teologie; - Diaspora și
Bisericile migranţilor, Misiunea; - Azilul și migraţia; - Tineretul și dialogul
dintre generaţii; - Responsabilitatea socială și drepturile omului”. În niciuna
din constituţiile precedente ale CBE nu au fost formulate domeniile tematice
de lucru precise, dar trebuie salutat faptul că primele domenii de activitate
ale viitoarei CBE sunt cu privire la Teologie și la Eclesiologie, deși aceasta
din urmă este un capitol al primei tematici. În al doilea rând, reţinem că
noua organizaţie își ia ca bază elementele „procesului conciliar” ale dreptăţii,
păcii și integrităţii creaţiei, elemente care își au originea într-o hotărâre luată
la Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver,
din anul 1983, prin care s-a lansat acel „proces conciliar”, care a stat la baza
organizării de către CBE împreună cu CCEE a celor trei Adunări Ecumenice
Europene, de la Basel (1989), Graz (1997) și Sibiu (2007). Procesul conciliar
a fost de la început o iniţiativă a protestanţilor din Germania și a rămas o
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prioritate a lor până astăzi, de unde se vede contribuţia germană determinantă la elaborarea noii constituţii.
O a doua noutate în Constituţia CBE de la Budapesta se regăsește în
articolul al 3-lea, care prevede că pe lângă Bisericile membre este definită
o altă categorie de membri, anume „Federaţiile pan-europene de Biserici”,
cum ar fi spre exemplu Uniunea Bisericilor metodiste din Centrul și SudEstul Europei, care pot deveni membre ale CBE, chiar dacă Bisericile care le
constituie sunt sau devin membre ale CBE în mod independent. Important
este faptul că membre depline ale CBE nu pot fi decât Bisericile de diferite
tradiţii confesionale, dar nu și asociaţiile bisericești. Tocmai în legătură cu
organizaţiile asociate CBE, noua Constituţie aduce o serie de noutăţi, prin
articolul al 5-lea, care se referă în mod expres la două categorii distincte de
astfel de asociaţii, anume Organizaţii în parteneriat cu CBE (Organisations
in partnership) și Consiliile Ecumenice Naţionale (National Councils of
Churches). În acest sens, adunarea de la Budapesta a propus o nouă formulă
pentru organizaţiile asociate (Associated Organisations), anume aceea de
„Organizaţii în Parteneriat”, ceea ce a nemulţumit foarte mult pe unii dintre
reprezentanţii acestor organizaţii, care, în mod evident, așteptau o mai mare
integrare în CBE. Aceste organizaţii sunt apreciate de CBE, care dorește să
facă în continuare apel la experienţa și expertiza de care acestea dispun, dar
fără să le acorde acces la procesul decizional al ei. Această decizie este menită
să înlăture pericolul manifestat până în prezent în activitatea CBE, anume
acela ca această organizaţie să fie prea mult influenţată de agenda acestor
organizaţii, practic în exclusivitate de tradiţie protestantă.
Una din cele mai radicale schimbări prevăzute de noua Constituţie a
CBE, prezentată în articolul al 6-lea, se referă la instanţa de conducere a
acestei organizaţii între două Adunări generale. Această instanţă se numea
până la Budapesta „Comitetul Central”, iar de acum se numește Comitetul
de conducere (Governing Board). Cât privește numărul membrilor acestui
comitet, dacă până în prezent era de 40, dintre care 10 erau aleși în Prezidiul
CBE, numărul Comitetului de conducere este de 20, dintre care sunt aleși
un președinte și doi vice-președinţi, iar Prezidiul a dispărut, toată autoritatea fiind transferată în seama președintelui, așa cum se vede din articolul
al 9-lea al noii Constituţii, ceea ce dă un caracter mult mai ierarhic acestei
organizaţii, decât a fost cazul până în prezent, așa cum au remarcat mai mulţi
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participanţi la Adunarea de la Budapesta. Această Adunare s-a desfășurat pe
baza vechii constituţii, căci cea nouă a intrat în vigoare abia la încheierea
acestei adunări. Dar vechea constituţie prevedea, în articolul al 6-lea, alineatul 3, că Adunarea generală determină numărul membrilor Comitetului
Central, astfel la Budapesta s-a votat ca numărul noului Comitet Central,
care se va numi în viitor Comitet de conducere, să fie de 20 de membri.
Noua Constituţie mai prevede că președintele ca și cei doi vice-președinţi să
fie aleși direct de Adunarea generală, după o pregătire prealabilă adecvată,
iar comitetul de numiri va propune în viitor numai pe ceilalţi 17 membri ai
Comitetului de conducere. Această prevedere nu a putut fi pusă în practică
la Budapesta, astfel că această adunare au ales 20 de membri ai Comitetului
Central, care, potrivit vechii constituţii, a ales pe președinte și pe cei doi vicepreședinţi din rândurile proprii. Alegerea acestor trei membri ai conducerii
CBE se va face și în viitor, ca și până acum, și anume câte unul pe rând din
cele trei familii confesionale; 1. anglicani și vechi catolici; 2. ortodocși (răsăriteni și vechi orientali) și 3 protestanţi. În sfârșit, în legătură cu compoziţia
confesională a noului Comitet de conducere, ortodocșii au cerut ca cel puţin
25% să fie din tradiţia acestor Biserici, iar prin sprijinul unor reprezentanţi
ai Bisericii Evanghelice din Danemarca, s-a hotărât, potrivit articolului 8,
alineatul 2, ca în viitorul comitet de conducere ponderea ortodoxă să fie „de
cel puţin 25%” (ceea ce nu exclude posibilitatea unei reprezentări ortodoxe și
mai mari de un sfert). Tot în legătură cu acest comitet, s-a hotărât ca în viitor,
fiecare membru al acestuia va trebui să aibă câte un supleant, care să fie din
aceeași familie de Biserici și din aceeași regiune, să fie informat permanent, ca
un membru de drept, iar atunci când persoana pe care o suplinește lipsește,
va participa la întrunirile Comitetului de conducere în locul respectiv. O
altă noutate este legată de ritmicitatea întâlnirilor Comitetului de conducere;
dacă vechiul Comitet Central se întrunea o dată pe an, noul comitet va urma
să se întrunească, potrivit articolului 8, alineatul 8, „cel puţin de două ori pe
an,” ceea ce este prea mult, căci secretariatul nu va termina bine organizarea
unei întruniri, când va trebui să înceapă să o pregătească pe următoarea.
Cât privește profilul următoarelor Adunări generale ale CBE, noua
Constituţie stabilește, prin articolul al 7-lea, că acestea vor trebui să se întrunească cel mai târziu la o perioadă de 5 ani și nu la 7 ani, cum prevedea
vechea constituţie. Dimensiunile unei Adunări generale au fost apoi reduse
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prin decizia ca nicio Biserică membră să nu fie reprezentantă printr-un număr
mai mare de 5 delegaţi. Această decizie afectează Bisericile cu un număr mare
de credincioși, inclusiv Bisericile Ortodoxe, și favorizează Bisericile mici, în
special de tradiţie protestantă, ceea ce per total va duce la creșterea procentului de delegaţi protestanţi, în defavoarea ortodocșilor. De aceea ortodocșii
aveau nevoie de asigurarea unui procent de 25% în instanţele de conducere.
Noua Constituţie stabilește apoi în detaliu sarcinile tuturor instanţelor de
conducere, începând cu Adunarea generală, continuând cu Comitetul de
conducere, apoi cu președintele și cei doi vice-președinţi, până la secretarul
general, care își păstrează vechiul titlu.
În sfârșit, ultimele elemente noi în Constituţia CBE adoptată la Budapesta
se referă la faptul că, potrivit articolului al 17-lea, Comitetul de conducere are
sarcina de a asigura înregistrarea CBE la Bruxelles, potrivit legislaţiei belgiene,
iar la cel mai târziu un an de la aceasta să asigure transferarea cartierului general
al CBE de la Geneva la Bruxelles și să lichideze toate obligaţiile faţă de legislaţia
elveţiană. Tot în acest articol se prevede ca CBE să continue negocierile de integrare cu CCME, ca și cu CSC. Prin această hotărâre, CBE recunoaște formal
existenţa a trei organizaţii independente, care până de curând erau considerate
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ca părţi integrante ale organizaţiei de la Geneva. Potrivit acestor prevederi, este
de așteptat ca CBE să fie transferată de la Geneva la Bruxelles în următorii ani,
ceea ce va implica mari eforturi din partea angajaţilor acestei organizaţii, mai
mulţi dintre ei urmând să-și piardă serviciul.
Un al doilea pachet de decizii luate de Adunarea de la Budapesta se referă
la alegerea celor 20 de membrii ai noului Comitet Central, care imediat ce a
intrat în vigoare noua Constituţie s-a numit Comitetul de conducere. Printre
cei 20 de membrii ai acestui comitet au fost aleși următorii 6 delegaţi ortodocși:
IPS Mitropolit Emmanuel al Franţei (Patriarhia Ecumenică); IPS Mitropolit
Iosif (Biserica Ortodoxă Română), PS Episcop Porfirios de Neapolis (Biserica
Ciprului), P.C. Arhimandrit Ignatios Sotiriadis (Biserica Greciei), Dra Mag.
Iulia Vidovic (Biserica Ortodoxă Sârbă) și Arhiepiscopul Yeznik Petrossian
(Biserica Apostolică Armeană). Procentul ortodocșilor în noul Comitet de conducere al CBE este astfel de 30%. La prima sa întrunire, din ziua de 8 iulie,
Comitetul de conducere a ales ca președinte al CBE pe episcopul anglican
Christopher Hill, care exercitase înainte funcţia de vice-președinte; ca vice-președinţi au fost aleși IPS Mitropolit Emmanuel al Franţei, care exercitase înainte
funcţia de președinte al CBE, iar ca al doilea vice-președinte a fost aleasă Canon
Karin Burstrand, din Biserica Suediei, care exercitase înainte funcţia de membru al prezidiului CBE. Cu același prilej, noul comitet a hotărât ca prima sa
întrunire de lucru să aibă loc în luna noiembrie a.c., la Geneva.
În al treilea rând, Adunarea de la Budapesta a adoptat un Raport de directive (Policy Rference Report), prin care sunt stabilite direcţiile pe care trebuie să
le urmeze această organizaţie în următorii cinci ani. În acest sens sunt repetate temele orientative fixate la adunarea de la Lyon și anume: 1. Încredere și
Angajare (Trust and Commitment); 2. Dialog și întărirea relaţiilor (Dialogue and
Strengthening of Relations); 3. Coerenţă și Vizibilitate (Coherence and Visibility)
și 4. Mărturie și Responsabilitate (Witness and Responsibility). Acest document
recomandă de asemenea urmărirea în viitor a următoarele ţeluri (goals): 1). să
comunice cu claritate importanţa și valoarea CBE; 2). să administreze resursele
CBE de o manieră durabilă și 3). să pună în practică schimbările prevăzute de
o manieră care să consolideze activitatea actuală a acestei oganizaţii.
În al patrulea rând, la Budapesta a fost adoptat și un document cu declaraţii privitoare la unele probleme de interes public (Public Isues) și anume: 1).
Europa în timp de criză financiară și economică. Acest punct a fost discutat de
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către Adunare în urma propunerii făcute de IPS Mitropolit Iosif, astfel că în
textul adoptat Adunarea a făcut un apel către „Bisericile din Europa să stea de
partea celor marginalizaţi ai societăţii și să dezvolte în continuare dialogul cu
actorii politici și economici, referitor la aceste probleme, ca aceștia să-și concentreze atenţia asupra oamenilor care suferă din cauza acestei crize și împreună
să avanseze spre acţiuni alternative și durabile”. 2). Tineretul din Europa. În
legătură cu această temă, s-a atras atenţia Adunării asupra faptului că tineretul
european suferă tot mai mult din cauza șomajului, astfel că Adunarea de la
Budapesta a făcut un apel către toate Bisericile să ofere posibilităţi și sprijin
tinerilor în căutare de serviciu. 3). Al treilea punct din aceste declaraţii se referă
la „Rromii în Europa”, prin care Bisericile din Europa sunt încurajate „să intensifice slujirea lor cu și pentru rromi și să se angajeze împotriva prejudiciilor, a
discriminării și a neglijării unora dintre membrii Bisericii”. 4) În legătură cu
„Charta socială europeană”, Adunarea a apreciat ca pozitivă acţiunea Bisericii
Evanghelice din Olanda în legătură cu situaţia migranţilor fără documente din
această ţară și „a împărtășit convingerea că demnitatea fiecărei persoane, indiferent de statutul său de migrant, trebuie respectată”. 5). Tot în legătură cu
migranţii, respectiv cu tema privind „Împărtășirea responsabilităţii de a proteja
refugiaţii în Europa”, Adunarea, „deplorând numărul mare de persoane care își
pierd viaţa în drumul lor spre o viaţă sigură,” a făcut un apel „către Bisericile
din Europa și către instituţiile europene, ca să comemoreze pe cei care și-au
pierdut viaţa în drumul lor riscant către Europa”, iar către „guvernele ţărilor
europene și instituţiile europene să organizeze – ca o prioritate – ajutor pe
mare, atunci când sunt detectate ambarcaţiuni cu riscuri”. 6). În legătură cu
situaţia din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord, în special faţă de situaţia
din Siria, din Egipt și din Maroc, Adunarea și-a declarat solidaritatea faţă de
toţi oamenii în suferinţă din aceste regiuni și a făcut un apel la pace și dreptate. 7). Două puncte se referă la libertate de expresie și respectiv la libertatea
religioasă și de credinţă, aceasta din urmă mai ales cu referire la situaţia din
Turcia, faţă de care Adunarea face un apel ferm la respectarea de către toţi a
acestor drepturi fundamentale pentru toată lumea. 8). Ultimul punct din lista
acestor declaraţii se referă la situaţia Arhiepiscopului Dr. Jovan, reprezentantul
Bisericii Ortodoxe Sârbe din republica Macedonia, care se află în închisoare,
astfel că Adunarea face un apel la autorităţile statului respectiv să elibereze pe
ierarhul închis.
279

ORTODOXIA ÎN DIALOG

În sfârșit, ultima hotărâre luată de această Adunare se referă la adoptarea unui mesaj final. Acest mesaj de o pagină și jumătate este structurat pe
meditaţii biblice, pornind mai întâi de la tema generală a Adunării Și acum de
ce zăbovești (Faptele Ap., XXII, 16), apoi din Ecclesiast: Vreme este să sădești
și vreme este să recoltezi (III, 2); apoi din Epistola Sf. Apostol Pavel către
Romani: să vă schimbaţi prin înnoirea minţii (XII, 2) și printr-o parafrazare
din Faptele Apostolilor (XXII. 16) Ridică-te și pleacă. În spiritul transformării, care a dominat această Adunare, participanţii declară prin acest mesaj
că ducem cu noi spiritul transformării și plecăm cu speranţa unei reînnoiri a
vieţii noastre spirituale, a călătoriei noastre ecumenice, a preocupării noastre
pentru unitate vizibilă, a etosului nostru, a politicii noastre și a întregii creaţii. În acestea suntem inspiraţi nu prin noi înșine, ci prin Duhul lui Hristos,
care spune: Iată, eu fac toate lucrurile noi (Apoc. XXI, 5).
În programul acestei adunări a fost înscrisă și o recepţie oferită de autorităţile maghiare și de reprezentanţii Bisericilor din Ungaria, în seara zilei
de sâmbătă, 6 iulie, urmată de o cină festivă, oferită de Comitetul local, în
speţă de către Biserica Reformată din Ungaria. După această cină, însoţită
de un program artistic, toţi participanţii au luat parte la o scurtă croazieră

Momentul final al Conferinței Bisericilor Europene Budapesta, Ungaria
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pe Dunăre, oferită tot de gazde. În duminica din 7 iulie, toţi cei prezenţi
au avut posibilitatea să asiste la slujba de duminică din parohiile de diferite
tradiţii din Budapesta. Toţi delegaţii ortodocși au fost invitaţi să asiste la
Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica sârbă din capitala ungară, după care
au fost invitaţi la un restaurant pentru masa de prânz. Majoritatea delegaţilor români au participat însă, în acea duminică a Sfinţilor Români, la
Sfânta Liturghie oficiată în capela Așezămintelor monahale românești din
Budapesta, serviciu divin la care au fost prezenţi mai mulţi credincioși și
credincioase din Budapesta, precum și ambasadorul României în Ungaria
și Directoarea Institutului cultural român din acel oraș. Asociaţia femeilor
ortodoxe române din Budapesta a pregătit masa de prânz pentru delegaţii
români ortodocși.
Adunarea de la Budapesta s-a confruntat cu mai multe dificultăţi, mai
ales că a trebuit să se concentreze asupra unor aspecte legate de constituţie, care au consumat prea mult din timpul programat pentru discuţii. De
aceea, mulţi participanţi au fost nemulţumiţi de faptul că nu au avut la
dispoziţie un timp suficient pentru discuţii cu caracter spiritual sau teologic. În final întrunirea și-a atins scopul, iar acum rămâne în datoria personalului organizaţiei și a noului Comitet Central ales la această Adunare, ca
și a tuturor Bisericilor din Europa, sarcina de a transforma „litera” fixată
la Budapesta în „duh” de cooperare și reconsiliere în slujba păcii dintre
popoarele acestui continent.

Summary: The participation of the delegation of the Romanian Orthodox
Church at the 14th Assembly of the Conference of European Churches
(Budapest, Hungary, July 3-8, 2013)
The 14th Assembly of the Conference of European Churches was held from the
3rd to the 8th of July 2013 in Budapest, Hungary. The Assembly gathered together
a total of 498 delegates, guests, observers, journalists, stewards and staff. The delegation of the Romanian Orthodox Church included His Eminence Metropolitan
Joseph of Western and Southern Europe, His Grace Emilian Lovișteanul, AuxiliaryBishop of Archdiocese of Râmnic, Rev. Fr. Dr. Viorel Ioniță, Rev. Fr. David Pop,
Rev. Deacon Cătălin Vatamanu, Prof. Dr. Daniel Lemeni, Mr. Paul Bogdan Siladi
and Prof. Luminița Lenuța Trica.
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Meeting on the theme, “What are you waiting for: CEC and its Mission
in a Changing Europe,” based on Acts 22:14-16, the main objectives of the 14th
Assembly were:
1. To receive and respond to the report on the life and work of CEC and its
Commissions in the last four years
2. To discuss and decide on CEC’s future identity, its mission, vision and faith
statements
3. To discuss and decide on CEC’s relationship to partner organizations
4. To discuss and decide on CEC’s governance and structure
5. To discuss and decide on CEC’s future location and transitional arrangements
6. To approve a revised Constitution
Being an ordinary Assembly, it also aimed to discern the challenges facing
Europe; witness to the churches in Hungary; be a place for encounter between delegates and delegations and; empower youth delegates and stewards through a youth
and stewards pre-Assembly.
Context of the 14th Assembly
Discernment of the current European context and what challenges help to
articulate and shape a Christian response is a fundamental task of the Assembly.
Bishop Steinbach stated it clearly in his sermon at the Gathering Service. He posed
the question: “What is the world like, what is the Europe like that we live in today,
where we have to serve? The Conference of European Churches cannot avoid facing
this question, in reconsidering its own service and organization.”
Although there was not one session devoted to a discussion of contemporary
Europe, there were nonetheless a number of presentations and reports delivered
during the Assembly that helped to do this. Here are a few points gleaned from the
various inputs delivered during the Assembly:
• The global financial crisis has severe effects on European states and societies.
Particularly in the Southern European countries and increasingly in Eastern and
Central European countries the crisis leaves thousands of people in despair. Social
systems are under strain; the gap between rich and poor are widening in the majority
of European societies. (Public Issues Committee Report)
• The human rights situation in some countries affected by political or economic instability, the unemployment rates and the non-existence of social protection
continues to remain a deep source of concern for our organization. (Rev. Dr Guy
Liagre, Report of the General Secretary)
• It has been noted that with a population in Europe estimated from 8 to 12
million, the Roma people can be found everywhere, from Finland to Greece and from
Ireland to Russia, and yet they are still unable to find acceptance or any form of accommodation within our societies. (Rev. Dr Guy Liagre, Report of the General Secretary)
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• Open racism and violence are on the rise. (Public Issues Committee Report)
• Global society has to regard improving the situation of the poorest and most
vulnerable members as its prime responsibility. We need a financial system that is
subordinated to this responsibility. What is missing is to determine how these values
could be brought into reality: from paper to streets, from statements to daily life.
(Bishop Julio Murray, Keynote Address)
• …we face the prospect of a period of transition for globalization in the decades ahead that will fundamentally affect every aspect of our lives. (Uppsala Report)
• …people today are on a completely new search of what they are linked to in
ultimate terms. (Bishop Martin Schindehütte, Sending Service sermon)
• We must be aware of growing secularization, which goes hand in hand with
the presence of religion in the periphery of the public sphere. The jurisdiction of
churches is questioned more and more frequently, as are Christian values, when not
ignored altogether. (Bishop József Steinbach, Gathering Service sermon).
Internally, the immediate context of the 14th Assembly was the 2009 Assembly
in Lyon where a motion calling for the renewal of the Conference of European
Churches led to the establishment of a Revision Working Group. Taking its mandate from Lyon, the Revision Working Group devoted its efforts to “carry out the
revision of the CEC as a whole,” taking into account the myriad of views contributed by member churches as well as staff and engaging in intense discussions, analyses
and reflection among the Working Group members. The outcome of the work is
contained in the document, The Uppsala Report, which includes both a roadmap
to a renewed CEC and proposals for a new Constitution. The Revision Working
Group’s proposed new Constitution was the main subject of the Budapest Assembly
and its adoption, its main goal.
In its message to the member churches, the 14th Assembly declared: “The
previous General Assembly in Lyon, France in 2009 was a time to sow the hope of
a renewed CEC. At the end of intensive deliberations of this Budapest Assembly
we can celebrate the completion of a constitutional renewal. Now it is time to reap,
and to set out on a mission to serve the people of Europe and the rest of the world,
responding to their spiritual needs. Europe’s population faces situations of despair
and hopelessness and millions of young people across our continent struggle to find
a fulfilling place in society. With humility and Christian commitment we seek to
promote the voices of the poor and oppressed, the voices of those who are still waiting for decisive action addressing their need and desire for a better future”.
Having accomplished its work, the Assembly affirmed “the spirit of transformation and … the hope for the renewal of our spiritual life, of our ecumenical
journey, of our commitment to visible unity, of our ethos, of our politics, and of the
whole creation”.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la înmormântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit
Kiril de Varna și Veliko-Preslav
(Biserica Ortodoxă Bulgaria)
(11 iulie)

Un ierarh harnic și un promotor
al comuniunii frăţești între Biserici
Moartea neaşteptată a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit
Kiril de Varna şi Veliko-Preslav constituie o pierdere atât pentru
Biserica Ortodoxă Bulgară, cât şi pentru întreaga Ortodoxie.
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Kiril de Varna şi VelikoPreslav a fost, de-a lungul vieţii sale pământeşti, mai ales după intrarea de tânăr în monahism, în anul 1972, un neobosit şi harnic slujitor
al Domnului Hristos. Viaţa de monah a fost completată fericit de studiile teologice de la Atena, între anii 1976-1979, pentru ca apoi, între
anii 1981-1986, să fie reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare pe
lângă Patriarhia Moscovei.
Slujirea arhierească a început-o în anul 1988 ca Episcop de
Stobi, iar în anul următor (1989) a fost ales Mitropolit de Varna şi
Veliko-Preslav.
La trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire Patriarh
Maxim, în data de 10 noiembrie 2012, Mitropolitul Kiril a fost
ales locum tenens de Patriarh, pregătind cu înţelepciune alegerea noului conducător al Bisericii Ortodoxe Bulgare.
Astfel, din cei 59 de ani de viaţă, Mitropolitul Kiril a slujit lui
Hristos şi Bisericii Sale timp de 41 de ani, mai întâi ca monah, şi apoi
ca episcop şi mitropolit. În aceste slujiri, a fost apropiat de oamenii
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nevoiaşi, îngrijindu-se de strângerea de fonduri pentru asistenţa socială a acestora.
Mitropolitul Kiril de Varna şi Veliko-Preslav rămâne în memoria
noastră ca fiind un ierarh misionar, prin fidelitatea sa faţă de credinţa
vie, tradiţia liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe, şi un prieten apropiat al Bisericii Ortodoxe Române, prin dragostea pe care a arătat-o constant faţă de ierarhii români din eparhiile învecinate cu Bulgaria, pentru consolidarea legăturilor frăţeşti dintre Bisericile noastre Ortodoxe
surori.
Ca mare prieten al românilor, Mitropolitul Kiril a participat în
România, de multe ori, la hramuri de mânăstiri şi la târnosiri sau sfinţiri de biserici.
În acelaşi timp, Mitropolitul Kiril ne-a sprijinit constant în săvârşirea slujbelor de pomenire la mormintele eroilor români de pe teritoriul Mitropoliilor de Varna şi Durostor. De asemenea, împreună cu
un sobor de arhierei şi de preoţi bulgari şi români, Mitropolitul Kiril a
pus piatra de temelie a noii Catedrale Mitropolitane din Varna.
În acest duh de frăţietate ortodoxă, vrednicul de pomenire
Mitropolit Kiril a organizat, împreună cu ierarhi bulgari şi români,
pelerinaje cu sfinte moaşte şi slujiri în mai multe biserici din Varna,
Preslav, Târgovişte şi a sprijinit organizarea în comun de expoziţii
religioase şi evenimente culturale în cuprinsul Mitropoliei de Varna
şi Veliko-Preslav.
La acest moment de mare tristeţe pentru Biserica Ortodoxă
Bulgară, în numele ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi al nostru personal, adresăm clerului, vieţuitorilor din
mănăstiri şi credincioşilor îndoliatei Mitropolii de Varna şi VelikoPreslav părinteşti condoleanţe şi ne rugăm Domnului nostru Iisus
Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să aşeze sufletul vrednicului de pomenire Mitropolitul Kiril, fratele nostru arhiereu, în lumina, pacea şi
iubirea Preasfintei Treimi, în ceata sfinţilor Săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia mântuirii şi a vieţii veşnice.
Veşnica lui pomenire din neam în neam!

†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

285

2/2013
pp. 286-288

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit IOSIF
al Europei Occidentale și Meridionale adresat
Preafericitului Părinte KIRIL, Patriarhul Moscovei
și al întregii Rusii, la împlinirea a 1025 de ani
de la creștinarea rușilor

În data de 24 iulie 2013, în cadrul festivităților prilejuite de împlinirea
a 1025 de ani de la creștinarea rușilor, Întâistătătorii și delegații Bisericilor
Ortodoxe Autocefale, prezenți la manifestări, au coliturghisit în Catedrala
„Hristos Mântuitorul” din Moscova. După Liturghie s-a săvârșit un Te
Deum, iar Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Preafericitul Părinte Kiril,
a adresat un cuvânt pastoral fiilor duhovnicești ai Bisericii Ortodoxe Ruse.
A urmat o agapă, la care s-au prezentat saluturile frățești ale Bisericilor
Ortodoxe Surori. Delegatul Bisericii Ortodoxe Române la aceste manifestări,
Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a
adresat Preafericitului Părinte Patriarh Kiril următorul mesaj:
Preafericirea Voastră,
Înainte de toate Vă prezint salutul frăţesc și felicitările Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel al României la aniversarea celor 1025 de ani de
la încreștinarea Rusiei, prin Sfântul Vladimir și mama sa, Sfânta Olga,
Rusie pe care astăzi, din mila și cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, o
păstoriţi.
Odată cu încreștinarea Rusiei Kievene, în teritoriile de Nord-Est ale
Europei a început o nouă eră, iar poporul rus a reușit nu doar să înțeleagă
importanța botezului său, ci să-și împroprieze cu succes, transformând, conform propriului spirit, cultura creștin-ortodoxă.
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De-a lungul veacurilor, comuniunea dintre ortodocșii din Țările
Române și cei din Rusia s-a manifestat prin întrajutorare practică, făcută
de mari personalități, ale căror nume și astăzi au o rezonanţă deosebită de
sfinţenie în inimile noastre. Ne amintim doar de lucrarea deosebită pe care
a făcut-o Sfântul Mitropolit Petru Movilă la Kiev, în condiții deosebit de
dificile pentru Ortodoxia din acele ținuturi și vremuri, precum și de Sfântul
Paisie Velicicovschi, care a fost găzduit cu căldură duhovnicească de mănăstirile din Moldova, de unde a început renașterea vieții monahale isihaste atât
în Țările Române, cât și în Rusia, marcând întreaga Europa creștină a vremii.
Lucrarea misionară a Bisericii Ruse în mijlocul locuitorilor din ținuturi
ca Siberia, America, Japonia sau China a dat roade care se pot vedea și astăzi.
După trecerea prin încercările deosebit de grele ale perioadei comuniste, Biserica Ortodoxă Rusă a renăscut și astăzi vedem anvergura deosebită
a lucrării pastoral-misionare a acesteia, atât acasă cât și în diaspora, bucurându-ne împreună de această reînviere.
Dorim Preafericirii Voastre, cât și tuturor ierarhilor, clericilor și
credincioșilor dreptslăvitori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, din partea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României și a tuturor fiilor Bisericii
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Întâlnirea de la Kremlin a Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Surori
cu Domnul Vladimir Putin, Președintele Rusiei, cu ocazia manifestărilor prilejuite
de împlinirea a 1025 de ani de la creștinarea rușilor

Ortodoxe Române, sănătate, creștere duhovnicească și roade misionare vrednice de moștenitorii duhovnicești ai Sfântului Apostol Andrei, ai Sfinţilor
Chiril și Metodie și ai Sfinţilor principi Vladimir și mama sa Olga.
Întru mulți și fericiți ani!

†Iosif
Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale
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Liturghia și unitatea religioasă a poporului român*
Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae

Keywords: Orthodox Cult, Holy Liturgy, Unity, Romanian people, Transylvania, Uniation,
Consolation, Communion.

Creștinismul ortodox se identifică în mod organic cu ființa poporului român;
acesta a pătruns în toate aspectele vieții acestuia și a constituit adesea de-a lungul
istoriei singurul garant al păstrării conștiinței sale de neam. Acest fapt este evident
mai ales în Transilvania, unde identitatea românească a fost păstrată de Ortodoxiei
vreme de aproape un mileniu, mai ales în ultimele două veacuri ale ocupației străine,
când unii credincioși au acceptat unirea cu Biserica Romei, deși cultul romano-catolic este străin duhului românesc pătruns de comuniunea și smerenia caracteristice
cultului ortodox.

Creștinismul a fost în viața poporului nostru un însemnat factor de
unitate. Despărțiți de vitregiile trecutelor vremi prin granițe politice și
împrăștiați printre alte neamuri, noi am rămas tot timpul un popor unitar nu
numai prin limbă, ci și prin viața religioasă, care și ea a contribuit la păstrarea
aceluiași grai între toți românii.
Acest rol nu l-a putut îndeplini creștinismul în viața poporului nostru
decât pentru că a fost el însuși același la toți românii, pentru că el însuși s-a
simțit ca o unitate în cuprinsul poporului român. Românii s-au simțit una
în creștinism și astfel și una între ei, pentru că și-au trăit creștinismul însuși
ca o unitate proprie lor, și așa s-a simțit și creștinimul românesc însuși, ca o
unitate proprie în cadrul poporului român. Prin aceasta s-a realizat o înfrățire
deplină, o osmoză între creștinismul pe care poporul român l-a trăit unitar,
ca pe o unitate pentru el și între poporul însuși.
*

Publicat inițial în revista Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12/1956, pp. 1079-1087.
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Înfrățirea aceasta s-a realizat în Transilvania din cauza unor împrejurări
cu totul deosebite. Starea de asuprire în care a fost ținut poporul român
de către stăpânirile feudale străine a făcut ca acesta să nu aibă o clasă boierească sau o burghezie, căci toți cei care voiau să se ridice la o treaptă socială
superioară trebuiau să iasă din componența poporului român și din cuprinsul Bisericii lui. Astfel, Biserica română din Transilvania a rămas, din cauza
acestor împrejurări, în mod exclusiv o Biserică a unui popor de iobagi, sau
în orice caz de țărani umili, împărtășind soarta lor de asuprire și de umilire.
Biserica moșilor și strămoșilor noștri, creștinismul lor s-a îmbrățișat astfel în Ardeal cu poporul, purtându-și împreună jalea și povara. Ea a fost astfel
prin excelență o Biserică a poporului. Poporul român, avându-și în Biserica
lui singura mângâietoare și susținătoare, s-a atașat ei, nemaifiind în stare să o
părăsească pentru nicio altă credință. Pentru că orice altă credință i se înfățișa
în toate cazurile ca o credință ce era și a unei nobilimi exploatatoare, care
voia să o impună și poporului român, nu pentru că purta grijă de mântuirea lui, ci pentru a-și consolida și mai mult puterea lumească. Biserica, la
rândul ei, trăind lângă sufletul poporului, a dobândit o înțelegere caldă și o
iubire nemărginită pentru comorile lui sufletești, dar și-a însușit și durerea
și aspirațiile celor obidiți și împovărați. Și întrucât poporul reprezintă adevărata sursă creatoare de valori artistic-estetice, Biserica ardeleană a primit
din strânsa comunitate cu el un cuprins și o înfățișare de pitoresc duh românesc. Iar întrucât poporul reprezintă pătura celor nedreptățiți și împovărați,
ce și-au păstrat proaspătă acea trăsătură socială de umană simpatie și de hotărâtă voință de ajutorare a celor exploatați, voință care e atât de intim legată de
ființa creștinismului Evangheliei, făcând astfel din Biserica poporului român
din Ardeal un fel de premergătoare a vremurilor de astăzi, categoric opuse
distanțelor, nedreptăților și inegalităților sociale.
Nicolae Iorga, cu intuiția lui de vizionar, a surprins atât caracterul pitoresc național, cât și pe cel uman-social sau popular al Bisericii române din
Ardeal, când a numit-o Biserica de sate și preoți. Ea n-a fost o Biserică de
prelați strălucind de veșminte luxoase și geloși pe titulaturi pretențioase, ci
o Biserică de părinți ai satelor, îmbrăcați în cămașă albă de in, peste care se
revărsau pletele și barba, de obicei cărunte. Când apăreau în ușa altarului, cu
crucea ridicată de mâinile lor bătătorite de muncă și în odăjdiile înflorite cu
motive de artă populară românească, îmbrăcate peste albul nedeplin acoperit
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al cămășii albe de in, poporul vedea pe Tatăl ceresc sau pe Iisus Hristos, dacă
preotul era mai tânăr, dar pe un Tată ceresc sau un Iisus Hristos familiar,
coborât în mijlocul lor, înțelegându-i necazurile și obida și exprimând prin
cruce o suferință a poporului și a Lui, dar și o nădejde într-o biruință ce va
veni și adeseori o chemare la luptă pentru dreptate și libertate. Preotul acesta
a dat autoritate de obiect sacru modestei îmbrăcăminți țărănești, precum
potirul de lemn sau ștergarele frumos înflorite, așezate pe la icoane, ce făceau
să se coboare o lumină cerească peste toate uneltele și motivele de artă ale
poporului. Prin Biserică se sfințeau, se transfigurau toate ale poporului. Toate
căpătau un prestigiu, o strălucire, ce îi făcea pe credincioși să fie mândri de
ele, să-și ia o revanșă pentru umilirile ce le îndurau de la o stăpânire lumească
și de la niște grofi îmbrăcați în veșminte luxoase, care-i tratau cu un dispreț
orgolios. Biserica aurea viața poporului cu o frumusețe mai presus de fire,
prin faptul că la rândul ei era plină de produsele creației populare românești.
Arta poporului devenise arta sacră a Bisericii, ca să se întoarcă în popor cu
nimbul acestei sacralități.
Bisericuțele de lemn cu uși sculptate în motive românești și răsunând de
tropare înduioșate de modulațiile doinei noastre, în care poporul își mărturisea lui Dumnezeu nu niște simțiri de spiritualitate abstractă, ci durerile concrete ale vieții lui de toate zilele, erau așa de apropiate de casele țărănești, ce
deveneau la rându-le, cu lucrurile modeste dinăuntru, cu povestirile despre
Dumnezeu Care umblă pe pământ și cu doinele din ele așa de asemănătoare
cu bisericuțele. În smeritele încăperi țărănești de bârne, cu lumină puțină, cu
liniște, mirosind a busuioc și cu pereții acoperiți de jur împrejur cu icoane,
având pe masă, la loc de cinste, Ceaslovul și Psaltirea, cobora toată lumina
cerului. Și astfel iobagii biciuți și batjocoriți la curtea și la lucrul grofului se
simțeau în căsuțele lor petrecând cu îngerii și cu sfinții și mândri că și-au
păstrat credința adevărată a Domnului Hristos și nu și-au pierdut sufletul,
abătându-se de la ea, precum grofii, pe care îi priveau de la înălțimea unora
ce stau în adevăr și sunt copiii preferați ai Tatălui ceresc.
La unitatea poporului român prin Biserică au contribuit desigur și episcopii. Aceștia erau punctul de convergență, de legătură între sate și preoți.
Scaunul lor era vârful de unde se îmbrățișa și se strângea obștea satelor
într-o unitate. Ierarhii aceștia au avut chiar, în Ardeal, un rol mai însemnat
poate ca oriunde în Biserica creștină, fiind nu numai căpetenii bisericești, ci
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conducătorii exclusivi ai poporului în toate privințele. Dar erau conducători
ai unei Biserici poporale, ei înșiși fiind niște bătrâni atât de simpli după vorbă
ori după port și totuși atât de respectați și de impunători prin înțelepciunea
și seriozitatea lor creștină.
Vlădicii români, în tradiția Ardealului, n-au fost numai propovăduitorii
și supraveghetorii dreptei credințe, deși n-au neglijat-o nici pe aceasta cât
de puțin, apărând-o cu grele jertfe. Ei au fost însă și ocârmuitorii poporului
în aspirațiile lui după dreptate și libertate și în eforturile lui după un trai
mai omenesc. Datoria aceasta au socotit-o nu contrară rolului lor de păstori
duhovnicești, ci decurgând din Evanghelia dreptății și a mântuirii fiecărui
om care crede. Ei au fost luptători neînfricați pentru drepturile poporului
în fața nobilimii asupritoare. Hirotoniți de Dumnezeu, ei au fost totodată
reprezentanții unui popor ce nu voia să moară, ci viață să aibă și mai mult
să aibă. Ei au fost conducătorii poporului în sensul eminent al cuvântului.
Erau conducători nu prin privilegii și fast, ci prin răspunderea pentru întreg
poporul ce o simțeau apăsând pe umerii lor, și în virtutea faptului că erau
exponenții totali ai poporului și poporul le acorda o nemărginită cinste și
ascultare. Au fost conducători nu în sensul unor prinți ai Bisericii, stăpânitori
de feude întinse și pricepuți mai mult la călărie și la război împotriva vasalilor iobagi, când aceștia se depărtau de la credința lor și de la datoria de a-și
plăti dijmele, ci în sensul unor păstori cu bărbi albite de mila poporului și de
răspunderea ce apăsa pe umerii lor. Au fost conducătorii poporului, întrucât
au adunat în sufletul lor toate durerile, toate aspirațiile și toată capacitatea de
mucenicie pentru poporul păstorit. Ilie Iorest, Sava Brancovici ori Inocențiu
Micu-Klein au fost culmile de nădejde, au fost înălțările supreme ale poporului, care au înfruntat potrivniciile unor nedrepte orânduiri, ca tot atâtea
stânci de cremene și de lumină, pe care încrucișările de fulgere și tunete,
printre îngrămădirile de nori negri, n-au făcut decât să le arate și mai masive
și grandioase.
Dar forța principală prin care Biserica poporului român s-a manifestat
ca una și a contribuit în cea mai mare măsură la unitatea acestuia a fost identitatea slujbelor bisericești, având drept centru Liturghia. Aceeași Liturghie,
aceleași slujbe săvârșite în toate satele românești - și în Ardeal numai în satele
românești – au păstrat aceste sate într-o unitate spirituală între ele și cu
românii de peste Carpați. Liturghia și slujbele răsăritene au rămas trăsătura
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bisericească de unire între toți românii, chiar când între românii ardeleni
s-a produs o separație din punct de vedere administrativ-bisericesc. Se poate
vorbi de o permanentă și neîntreruptă unitate religioasă liturgică a poporului
român. Întreg poporul român a rămas înăuntrul aceleiași vieți liturgice răsăritene. Despărțirea bisericească administrativă n-a izbutit să frângă această unitate liturgică și cu atât mai puțin au reușit să facă acestea cele câteva puncte
diferite de doctrină. Acestea au rămas știute doar de câțiva teologi sau, în
orice caz, n-au răzbit din planul teoretic și de suprafață în viața religioasă
practică și adâncă a poporului. Intuiția poporului, cu simțul lui neînșelător,
a surprins adevărul că în Liturghie e concentrată legea lui creștină. El a simțit
că Liturghia și cultul bisericesc sunt însăși doctrina în rugăciune, în cântare
și în practica creștină. De aceea, la 1700, când cei 38 de protopopi au semnat actul de unire cu Roma, ei l-au golit pe de altă parte de orice conținut
practic, când au pus condiția ca „toată legea și sărbătorile și posturile să stea
pe loc”. Exprimând conștiința poporului, ei au cerut să le rămână esențialul.
Căci inima nu-i lăsa să-și părăsească cu adevărat legea lor creștină. Și iezuiții
au simțit și ei că acesta este esențialul, ce zădărnicea practic unirea cu Roma,
căci în traducerea latină confecționată de ei au omis această condiție, fără
știrea protopopilor, care nu au semnat această versiune latină. Liturghia era
legea lor veche, legea de până atunci a întregului popor român, și această lege
ei nu înțelegeau să o părăsească, ci să o păstreze în solidaritate cu toți românii.
Toți românii s-au îmbrăcat în tot trecutul, așadar și în cei 250 de ani de
despărțire administrativ-bisericească, în aceleași zile cu haine de sărbătoare,
au mers în aceleași zile la biserică, și-au spus în aceeași noapte „Hristos a
înviat!”, ciocnind ouă roșii, au postit în aceeași săptămână, în același fel răsăritean. Și-au stropit casele și holdele cu apă sfințită în același fel, și-au dus
morții la groapă cu aceleași tropare și cu aceleași rugăciuni duioase, au pregătit aceleași pomeni și parastase pentru ei, și-au prins în aceleași zile la porți
mărăcini înfloriți și au venit în aceeași zi de Florii cu mugurii de salcie de la
biserică. Toate le-au făcut la fel și împreună.
Liturghia, sărbătorile, posturile, purtând pecetea credinței răsăritene,
având drept conținut învățătura veche și neschimbată a Sfinților Părinți,
e creștinismul propovăduit și practicat la nivelul trebuințelor poporului, e
creștinismul cântat și trăit de popor, e creștinismul care a pătruns toată ființa
poporului, i-a modelat viața, i-a dat un ritm și a așezat-o într-un orizont
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spiritual, a luminat-o cu o semnificație. Ea e legea spirituală a existenței întregului popor român. În această lege au rămas și românii ajunși după 1700
în dependență administrativă de Roma. Și datorită acestei unități religioase,
salvată prin Liturghie, întregirea administrativ-bisericească de la 1948 n-a
întâmpinat în popor nicio greutate, nefăcând altceva decât să consfințească și
formal o realitate existentă.
S-a spus că Liturghia și cultul bisericesc nu stau într-o legătură organică
cu credința și astfel poporul român unit la 1700 cu Roma, păstrând aceeași
Liturghie cu ceilalți români, n-a mai păstrat și aceeași credință. S-a afirmat că
credința e sufletul, iar Liturghia și slujbele sunt o simplă haină, un simplu rit de
suprafață, fără nicio legătură interioară cu credința. Nimic mai greșit. Cultul,
după învățătura nu numai a Bisericii ortodoxe, ci chiar și a celei catolice, nu e
precum cel protestant – numai exteriorizarea unor sentimente religioase subiective, fără nicio prezență a divinului în formele cultului. Și chiar dacă ar fi numai
atât, tot ar exista o legătură organică între credința din suflet și exteriorizarea
ei în cult, căci sufletul,l în elanul lui de sinceritate pe care-l trăiește mai ales în
religie, manifestă în cult ceea ce se cuprinsă înlăuntrul lui. Dar în concepția
ambelor Biserici cultul constituie partea externă prin care se revarsă Harul
dumnezeiesc și darurile cerești în sufletele credincioșilor. Astfel, Liturghia e
partea externă pentru taina și jertfa Sfintei Euharistii, rânduiala Botezului și
a Mirungerii, partea externă pentru nașterea omului din Dumnezeu și pentru
primirea darurilor Sfântului Duh și așa mai departe. Dar în concepția acelorași
Biserici, partea externă a tainelor trebuie să exprime corect credința cea dreaptă
pentru ca tainele să se săvârșească valid. Și întrucât nici chiar din partea catolică
nu s-a contestat validitatea tainelor săvârșite de ierarhia unită prin Liturghia
și slujbele răsăritene, urmează că această Liturghie și aceste slujbe, chiar după
părerea apusenilor, sunt expresia credinței celei drepte1. Poporul unit cu Roma,
rămas prin Liturghia și slujbele răsăritene în comunitatea credinței celei drepte
cu toți frații lor români, prin această Liturghie și prin aceste slujbe, și-a exprimat credința cea dreaptă. Și credința efectivă pentru însușirea mântuirii e cea
prin care se primesc harurile și darurile dumnezeiești, așadar cea exprimată
prin Liturghie și celelalte slujbe. Cealaltă credință, cea exprimată și discutată
Însuși papa Pius al IX-lea, puțin înainte de Conciliul Vatican I, a proclamat principiul
egalității absolute a celor două rituri (la anul 1867).
1
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teoretic între teologi, dacă e expresia organică a credinței mărturisite de Biserică
și de credincioși la săvârșirea tainelor, e vrednică de laudă, dar nu are eficiența
obiectivă și practică în viața religioasă a poporului și în mântuirea lui. Dacă
se abate însă de la credința exprimată liturgic, să ni se permită să observăm
că acei puțini care persistă în ea sunt în starea tristă a unor hibrizi spirituali,
caracterizați prin duplicitate, inconsecvență și sfâșiere lăuntrică, protrivinduli-se perfect îndemnul: „ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e
portul”. Remarca aceasta la adresa unei stări hibride aparține chiar unui teolog
catolic, Korolevschi, în studiul „L’Uniatisme” din revista Irenikon (1927)2.
Poporul nu s-a preocupat de acele puncte de doctrină care se deosebeau
de credința lui mărturisită și trăită liturgic. Am putea spune că, dacă vârful
unor ramuri s-a clătinat sub suflarea unor vânturi străine, între învățătura
mărturisită liturgic de întregul popor și unele idei calvine, într-o scurtă perioadă, sau unele învățături catolice în vremea mai îndelungată a unui sfert
de mileniu, trunchiul stejarului românesc a rămas totdeauna neclătinat, cu
rădăcinile adânc înfipte în Liturghia și în slujbele dreptei credințe răsăritene,
în legea lui care, precum a fost una și aceeași până la 1700, „a stat pe loc” prin
voința lui și după 1700.
Dar dacă Liturghia, cu sărbătorile și cu slujbele răsăritene, a rămas sursa
și factorul uității religioase a poporului român, să vedem în ce sens a modelat și
zidit ea această viață religioasă unitară. Căci ea a avut această forță de modelare
în gradul cel mai înalt datorită marii ei elasticități, în cântări și în stilul obiectelor liturgice, care i-a îngăduit să se apropie cât se poate de mult de conținutul
creației populare și să se împletească cu aceasta, absorbind-o în sine și redând-o
vieții de toate zilele a poporului înveșmântată într-un văl sacru.
Ar fi multe de spus despre însușirile Liturghiei răsăritene, care și-a pus
pecetea peste viața religioasă a poporului român. Aici ne oprim numai la
Și mai grele cuvinte are el la adresa uniatismului și a tendinței de a introduce necontenit
elemente de rit latin în Liturghia și slujbele răsăritene, considerând sistemul acesta ca piedica
principală în calea apropierii celor două Biserici, ortodoxă și catolică, aceasta dând ortodocșilor
motiv să spună că Roma e nesinceră când declară că vrea o împăcare între cele două Biserici, cu
păstrarea fiecăreia în specificul cultului ei, cum nesinceră s-a dovedit când a dat aceste asigurări
la 1596 și 1700 rutenilor și românilor ce s-au unit cu Roma. Privind cele ce fac uniții, ortodocșii
sunt în drept să spună: Roma urmărește latinizarea Bisericii din Răsărit, chiar dacă declară contrariul. De aceea Korolevschi spune: „Abbatre l’uniatisme théologique disciplinaire, liturgique,
ascétique, ce produit qui n’est ni oriental ni occidental, mais un compromis bâtard entre l’une et
l’autre, s’est hâter la fin (...) de la separation que nous deplorons tous” (p. 27).
2
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două dintre trăsăturile spiritualității ei: la puterea ei de transfigurare a întregii vieți și la spiritul de comuniune ce iradiază din ea, însușiri de altfel indisolubil unite.
Încă în puterea ei de a absorbi în sine elementele vieții concrete a poporului, spre a le sfinți, avem unele din mijloacele prin care ea a operat transfigurarea acestei vieți. Cântarea bisericească primind în sine accentele cântecului popular, a dat acestuia o frumusețe și o puritate sacră, iar ștergarele
și crestăturile în lemn, care împodobeau lăcașurile bisericești, își recapătă în
uzul lor de toate zilele tainice semnificații, dând vieții reliefuri adânci.
Cuvintele limbii române, folosite în diferite combinații la Liturghie,
au căpătat un înveliș de sfințenie și în uzul lor de toate zilele, ferindu-le
de folosirea în sudălmi și ocări. Limba vorbită însăși s-a intercalat cu zone
sacre și prin aceasta poporul a fost ajutat să se ridice la o vorbire plină de
cuviință. Și aceasta este o mare misiune a creștinismului: să pună o pecete
de cuviință și de spirit creștin peste cuvintele, purtările și lucrurile vieții
concrete. Iar această înrâurire desigur că nu o poate exercita în aceeași
măsură o Liturghie care, prin limba ei străină de popor, se ține izolată
de viața acestuia. Prefacerea prescurii, însemnată cu pistornicul încrestat
cu frumoase motive de artă românească, în trupul Domnului, repercurta
ca un val de sfințenie peste pâinea cea de toate zilele din care prescura se
lua ca o frunte. Pâinea devenea astfel sfântă în viața poporului și era un
sacrilegiu a o începe fără a o însemna cu semnul crucii, sau a o călca ori
a o ocărî.
Prin sfințirea pâinii și a vinului, simbolurile zidirii văzute, sursele
esențiale ale vieții trupești, în trupul și sângele lui Hristos, Biserica nu se
ferește să tămăduiască potențial însăși făptura concretă prin hrana eu
obișnuită, cum se ferește o altă Biserică prin folosirea azimei. „Butucul viei,
spune Sfântul Irineu, înfipt în pământ, aduce la vremea sa roadă și grăuntele
de grâu, îngropat în pământ și putrezit, se înmulțește, înviind prin suflarea
lui Dumnezeu, iar apoi amândouă, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, cresc
spre folosul omului și, primind în ele cuvântul lui Dumnezeu, se prefac în
Sfânta Împărtășanie, care este trupul și sângele lui Hristos. Și astfel trupurile
noastre, hrănite prin aceasta, după îngroparea și risipirea lor în pământ, se
vor scula la vremea lor”, pentru că pâinea și vinul cu care s-a hrănit s-au făcut
oarecum părtașe de nestricăciunea dumnezeieștii Împărtășanii.
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În rugăciunea de după prefacere din Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare, preotul se roagă pentru ca binefacerea ei să se reverse peste lumea
întreagă, pentru miluirea poporului ce stă înainte și cel care nu e de față,
pentru creșterea pruncilor, călăuzirea tinerilor, întărirea bătrânilor, mângâierea celor descurajați, unirea celor dezbinați, întoarcerea la Sfânta Biserică
a celor rătăciți, pentru însoțirea celor din călătorii, pentru ajutorarea văduvelor, apărarea sărmanilor, tămăduirea bolnavilor, pentru izbăvirea tuturor
din necaz, nevoi și rea întâmplare, pentru cei ce ne iubesc și pentru cei ce
ne urăsc. Creștinul a învățat să se gândească la toți și pe toți să-i îmbrățișeze
cu dragoste în rugăciunile lui. Liturghia, Vecernia, Utrenia sunt împletite
necontenit cu lauda zidirii, cu adevărate imne ale creației luate din psalmi,
a acelei zidiri a cărei importanță se descoperă deplin în Întruparea Fiului
lui Dumnezeu, Care Se unește pe vecie cu trupul omenesc și prin el cu
toată creația. Sfântul Chiril al Ierusalimului descrie în următoarele cuvinte
Liturghia din timpul său, care se prelungește, cu puține modificări, în
Liturghiile răsăritene până astăzi: „După aceea ne gândim la cer, la pământ,
la mare, la soare și la lună, la stele și la toată zidirea, la făpturile cuvântătoare și necuvântătoare, cele văzute și nevăzute, la îngeri, la arhangheli, la
puteri, la domnii, la începătorii, la stăpâniri, la tronuri, la heruvimii cei cu
ochi mulți și repetăm cu reculegere cuvintele lui David: «slăviți cu mine pe
Domnul!»” (Cateheza Mistagogică 5, 6)3. Toată făptura e chemată să ia parte
la lauda lui Dumnezeu, într-un fel de Liturghie cosmică; precum în viziunea Sfântului Ioan din Apocalipsă, toată făptura din cer și de pe pământ
grăiește: „Celui ce șade pe tron și Mielului fie binecuvântarea și cinstea și
slava și puterea, în vecii vecilor!” (Apocalipsa 5, 13). Îndemnul acesta îl dă
și preotul la Utrenie prin cuvintele: „toată suflarea să laude pe Domnul!”,
sau în graiul mai naiv dar mai plastic al unui Liturghier de secol XVII din
părțile bihorene: „toată dihania să laude pe Domnul!”. Dar cine mărește pe
Domnul se umple el însuși de mărire, cum spun Sfinții Părinți.
De aceea toate laudele creației reprezintă în slujbele bisericești numai
o introducere la ideea centrală că însăși această creație este sfințită prin
Întruparea Domnului, prin prefacerea elementelor în trupul și sângele
A se vedea Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, trad. Pr. Dumitru Fecioru, ed.
IBMBOR, București, 2003, p. 361 (n.r.).
3

299

RESTITUIRI

Domnului, și se va împărtăși și în veacul viitor de aceeași nestricăciune și
mărire pe care trupul Domnului a îmbrăcat-o prin Înviere și Înălțare. Așa
de pildă, una dintre Liturghiile răsăritene spune nemijlocit înaintea sfințirii
darurilor euharistice: „cu adevărat cerul și pământul sunt pline de sfânta Ta
slavă, prin arătarea Domnului nostru, a Dumnezeului și a Mântuitorului
Iisus Hristos” (Liturghia Sfântului Marcu). Căci „prin patimile Fiului Tău,
Unul născut, toate făpturile s-au înnoit, iar omul a devenit din nou nemuritor, îmbrăcat în straie pe care nimeni nu i le mai poate fura” (Liturghia
Armeană). În aceeași Liturghie se spune mai departe: „căci El a voit să-Și facă
lăcaș printre noi ca făptură trupească, pe care a căpătat-o din Fecioara și ca
un Dumnezeu ziditor a ridicat o nouă zidire, prefăcând pământul în cer”. Iar
în Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se cântă înainte de sfințirea darurilor: „Plin este cerul și pământul de mărirea Ta”. Iar după împărtășire zice
preotul, cădind: „înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul
să strălucească slava Ta”. Omul și firea întreagă sunt transfigurate prin taina
Sfintei Împărtășanii, prin lumina ce țâșnește din trupul Domnului prezent în
ea. Țăranul român se deprindea să vadă la Liturghie lumea cu alți ochi, învăța
să o vadă poleită în albul strălucirii dumnezeiești, plină de taina prezenței
divine, a luminii taborice. Peste toate strălucea lumina sărbătorii. De aceea
și el se îmbrăca în straie albe, curate, ca să fie solidar cu lumina dumnezeiască răspândită peste fire, ca să închipuie prin ele nestricăciunea veșmântului
care nu i se va mai fura. O haină murdară în ziua Liturghiei producea o
disonanță cu albul general al sărbătorii în care se înveșmânta totul, însemna
o pată urâtă ce jignea privirea și sufletul. Lumea se îmbrăca într-o frumusețe
minunată, mai bine zis își descoperea frumusețea intrinsecă. Devenea o mare
Biserică, tălmăcită atât de gingaș de popor în Miorița. Țăranul nu se mai
simțea iobagul disprețuit, atuncat într-o lume dușmană, ci copilul împodobit
al lui Dumnezeu, mișcându-se în casa minunat de frumoasă a Tatălui ceresc,
înfrățit cu plaiul, cu câmpul, cu codrul, împletindu-și cântecul cu trilurile
păsărilor. Purtările și înjurăturile aspre ale grofului, ale unei stăpâniri haine,
nu reprezentau pentru el ordinea firească, ci o abatere grosolană și păcătoasă
de la armonia universului, o dezordine pe care Dumnezeu nu va întârzia să o
pedepsească și să o facă să înceteze.
Dar în această transfigurare a tuturor prin Liturghie își găsește expresia
cea mai cuprinzătoare și mai profundă spiritul de comuniune, de sobornicitate
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sau de catolicitate. Țăranul român s-a simțit, intrând în locașul bisericii,
înconjurat de îngeri, de arhangheli, de heruvimi și serafimi, de toți sfinții. El
simțea că Îl întâmpină pe Împăratul nevăzut, înconjurat de cetele nevăzute.
Chiar în căsuța lui, când preotul făcea sfeștanie, intrau toți sfinții în frunte
cu Maica Domnului și tuturor se adresa: „Rugați-vă pentru noi toți sfinții”.
Înconjurat nevăzut de toți îngerii și de toți sfinții și împreună cu ei, iar văzut
înconjurat de tot satul și împreună cu el adunat în Biserică, el se ruga pentru
ajutorul, pentru scăparea de boală și de necaz a fiecărui om din sat. Liturghia
răsăriteană nu este o rugăciune singuratică, o misă privată a preotului, ci
rugăciunea comună, frățească, și jertfa frățească a satului românesc întreg,
identificat cu parohia. Preotul da numai îndemnul la rugăciunea comună
pentru o trebuință sau alta, cunoscută de toți: „Domnului să ne rugăm”, iar
comunitatea răspundea cu un singur glas: „Doamne, miluiește”. S-a spus că
eul Liturghiei e noi, este comunitatea. Peste fiecare în necazul lui cade ploaia
binefăcătoare a rugăciunii și dragostei obștești și fiecare își adaugă glasul său
la glasul rugăciunii obștești pentru fiecare. Omul încetează de a fi singur
în Liturghia răsăriteană, cum se întâmplă în confesiunile apusene. El simte
căldura rugăciunii tuturor revărsată peste el, se simte părticică din tot și binefacerea dumnezeiască se revarsă peste el ca părticică a totului. Căldura comuniunii o simte în sângele pe care îl beau toți din același potir. Credinciosul
trăiește un mare elan de înfrățire, de iubire în Liturghia răsăriteană; nu-și
provoacă o stare de însingurare, ca în cultul confesiunilor apusene. Aceasta
o face la alte slujbe și mai ales la rugăciunea de acasă. Dar nici nu uită de
datoria de a se ruga pentru alții. Între căsuțe se împletesc firele nevăzute ale
rugăciunilor unora pentru alții. În Liturghia noastră răsăriteană trăiește spiritul îndemnului Sfântului Apostol Pavel: „Aduceți-vă aminte de cei închiși,
ca și cum ați fi închiși cu ei; aduceți-vă aminte de cei ce îndură rele, întrucât
și voi sunteți în trup” (Evrei 13, 3). „Rugați-vă pentru toți sfinții” (Efeseni
6, 18). Toți suntem un trup tainic în Hristos. Iată taina rugăciunii comune,
a rugăciunii fiecăruia pentru toți și a tuturor pentru fiecare. Nu poți fi tu
fericit în vreme ce fratele tău e în suferință. Nu poate fi mâna prosperă în
timp ce piciorul suferă. Poți cădea singur, dar nu te poți mântui singur, ci
numai prin rugăciunea Bisericii, a comunității, a spus un teolog răsăritean.
Mai mult chiar, cel care vrea să fie singur cade fără îndoială sau a și căzut.
Asupra fiecăruia apasă responsabilitatea rugăciunii pentru frații săi, dar și
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binefacerea rugăciunii fraților săi pentru el. Rugăciunea aceasta obștească se
face însă nu numai pentru persoane singulare, ci chiar pentru toată lumea,
pentru bunăstarea și mai ales pentru pacea ei. Din obișnuința aceasta de a
se ruga pentru toți a deprins țăranul român blândețea și spiritul de pace față
de toți, nu numai față de cei din neamul său și de legea sa, ci și față de cei de
alt neam și de altă lege. Căci și pe ei îi vede ca pe oameni, ca pe făpturi ale
lui Dumnezeu, mai ales pe cei mulți, încercați și ei de necazuri, de boli și de
apăsări. Cine nu cunoaște atâtea prietenii duioase între oameni din poporul
român și cel maghiar, de pildă?
Dar rugăciunea de obște a Liturghiei, ca și celelalte slujbe, nu e numai
pentru cei vii, ci și pentru morți. Moartea nu-i desființează pe cei plecați,
nici legătura celor vii cu ei. Tabloul părticelelor de la proscomidie este chipul
Bisericii, care îi cuprinde și pe cei vii și pe cei morți, având ca rugători de-a
stânga toți îngerii și sfinții. Hristos nu-i lasă de sub mila și puterea Lui nici
pe cei morți, chiar păcătoși de-ar fi. Și stând sub solicitudinea Domnului, ei
stau și sub rugăciunile Bisericii, ale comunității. Și în Liturghia răsăriteană,
în care respiră sufletul întregului popor român, nu sunt ținuți sub această
grijă numai cei din purgatoriu. Liturghia răsăriteană și slujba de înmormântare răsăriteană nu știu de purgatoriu, precum nu știu nici de filioque și de
alte învățături mai noi ale Apusului. În Liturghia răsăriteană se scot părticele
pentru toți cei adormiți „întru credință și nădejdea învierii”, cu orice păcate
s-ar fi dus de pe pământ, deci pentru toți cei din iad cu excepția celor ce
s-au rupt de Biserică prin necredință. Și Biserica se roagă cu tot poporul
ca „orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, să le-o
ierte Dumnezeu”. Biserica și poporul român, crescut în această Liturghie,
nu renunță la rugăciunea pentru cei din iad, nu se resemnează să-i considere
definitiv și iremediabil osândiți. Astfel, rugăciunea și milostenia pentru morți
sunt, în concepția ce străbate slujbele ortodoxe, de o absolută însemnătate
și valoare. Ele singure îi pot scăpa sau ușura pe cei din iad. Și îi pot în fapt
scăpa și ușura. Trupul tainic al Domnului, comunitatea de iubire în Hristos,
prin rugăciunea ce o mișcă în ea Duhul Sfânt cu suspine negrăite, își revarsă
puterea mângâietoare și alinătoare peste sufletele celor chinuiți în iad. În
apus se socotește că aceștia nu mai pot fi ajutați. Li se poate da un ajutor
numai celor din purgatoriu, adică numai celor care s-au curățit cât au fost pe
pământ de păcatele grele, rămânând numai cu cele ușoare. Iar ajutorul efectiv
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nu li-l dă nici acelora rugăciunea de obște a poporului dreptcredincios sau
rugăciunile individuale, ci indulgența papală. Însă și această indulgență are
o valoare relativă, căci cei din purgatoriu ies și fără aceasta de acolo în mod
sigur, chiar dacă ceva mai târziu. Aceasta a creat în catolicism o slăbire a rugăciunilor pentru morți, ca în protestantism și în cadrul sectelor neoprotestante
acestea să înceteze cu totul. Poporul român a rămas în întregime la credința
și practica absolutei importanțe a rugăciunilor pentru morți. Căci acest spirit
iradiază din slujbele la care participă.
Comunitatea largă, iubitoare, cu toți cei vii și cu toți cei morți înseamnă
suflet deschis, inimă bătând de un palpitant interes, de o mare răspundere
și recunoștință pentru toți. Lucrurile mari și în primul rând desăvârșirea și
mântuirea nu se pot înfăptui de către insul singuratic și nu pot fi așteptate să
fie îndeplinite pentru toți de cine știe ce persoană cu grad ierarhic, fie el cât
de înalt, ci ele se înfăptuiesc prin efortul comun, prin opera comună a dragostei. Căci unde este lucrarea comună a dragostei, acolo e și Duhul Sfânt,
însutind și înmiind puterile. Și acolo totul se poate înfăptui: chiar și iadul
se poate birui în Hristos, pentru a elibera pe frații morți cu mari păcate, dar
morți în credință.
Satul românesc, deși s-a rugat uneori în două bisericuțe, s-a rugat prin
cuvintele aceleiași Liturghii și a cântat aceleași tropare. Dar unitatea nu s-a
redus numai la atât. Ci cei din partea fraților care se rugau într-una din
bisericuțe, rugându-se pentru părinții, frații, rudeniile și cunoscuții lor,
cuprindeau inevitabil în rugăciunea lor și pe mulți din cealaltă bisericuță.
Căci aceleași familii își aveau membrii împărțiți în amândouă bisericuțele și
niciunii dintre ei nu se rugau pentru ceilalți cu conștiința că se roagă pentru
niște eretici sau schismatici, căci nu se rugau pentru întoarcerea lor la credința
cea adevărată, ci pentru ajutorarea lor în orice nevoie și necaz și pentru mântuirea lor. Deci se rugau ca pentru niște frați de aceeași credință. Împărțirea
lor în două bisericuțe era un artificiu neluat în seamă de conștiința poporului,
era o despărțire de suprafață, formală, dar nu mai puțin pricinuitoare adeseori de certuri, de împerecheri care slăbeau puterea și buna înțelegere în lucrurile de obște care trebuiau înfăptuite. Acestui artificiu, socotit de popor ca un
pur capriciu între preoți, i s-a pus capăt în anul 1948. Nimeni dintre români,
dacă judecă drept, obiectiv și cu dragoste pentru poporul său, cu interesul
de a-l vedea puternic prin unitate, nu poate avea un interes să reînvie acest
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artificiu. Să ascultăm toți porunca de la Facere: „Ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă”. Să nu luptăm să fărâmițăm unitatea religioasă
atât de solid și de adânc zidită a poporului român.

Summary: The Liturgy and the religious unity of the Romanian people
This article of Father Dumitru Stăniloae underlines first of all the structural
unity between the Romanian people, Orthodoxy and its cult. The Orthodox way
of life has imprinted itself within the most intimate aspects of the Romanian
communities: also, the Romanian Orthodox Church often represented, throughout
history, and especially in Transylvania, the only support for the common people and
the only keeper of its identity. All the communities from the Romanian villages had
the church in their geographical center and the Holy Liturgy in their spiritual one.
Father Dumitru Stăniloae stresses this second aspect out, underlying its power to
transfigure all life and the spirit of communion it shines upon every man. One of
the most concise expressions regarding this trait of the Romanian Orthodoxy is the
following: “the I in the Liturgy is Us, it’s the community”. This community includes
the living as well as those who have fallen asleep in the Lord, for whom the living
believers pray constantly. The cult reunites everyone within the frame of the same
belief, which cannot be divided – that’s why the union of 1700 of some Orthodox
believers with the Church of Rome remains aside from the Romanian Orthodox
spirituality.
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Criza materială cheamă pe om la convertire spirituală*

Termenul de „criză” a devenit un laitmotiv în discuţiile cotidiene, deoarece criza economică se resimte în multe părţi ale lumii. Totuși, mai gravă este
criza spirituală prin care trece lumea de astăzi. În general, criza economică
a societăţii contemporane este asimilată doar cu lipsa de bani, de bunuri și
valori materiale, dar aceasta a apărut și ca urmare a unei crize morale sau
spirituale în economie și politică, printr-o preocupare exclusivă sau excesivă
pentru profitul material, comercial și financiar, adesea în detrimentul calităţii
relaţiilor interumane, sociale și internaţionale.
Formele de manifestare a crizei profunde în care se află omenirea azi
sunt atent studiate de economiști, politologi, sociologi și specialiști din alte
domenii, căutând să identifice originile acestei stări, precum și soluţii de
ieșire din această stare. Însă, din punct de vedere spiritual, omul trebuie
mai întâi să caute calea de ieșire din criza spirituală actuală, care este, de
fapt, o profundă criză a viziunii exclusiv materialiste despre lume și viaţă,
promovată treptat în Europa și în America de iluminism, de umanismul
ateu și de capitalismul exacerbat.
Pentru creștinii mireni care trăiesc sub presiunea societăţii contemporane secularizate, materialiste și individualiste, marcată de criza valorilor morale și spirituale, mănăstirile pot deveni oaze duhovnicești unde,
prin pilda vie a vieţuitorilor monahi și monahii, prin rugăciunile și dragostea jertfelnică a acestora, pot afla izvorul de „apă vie” pentru luminarea
și intensificarea vieţii duhovnicești, ca izvor de putere spirituală pentru a
lupta cu greutăţile în viaţa cotidiană.
* Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sinaxa
stareţilor și stareţelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, cu tema „Mănăstirile în faţa crizei spirituale și
economice de azi”, Palatul Patriarhiei, 11 noiembrie 2013.
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Spiritualitatea monahală s-a constituit, dintru început, ca un mod de a
trăi în duhul Evangheliei lui Hristos și de a urma pilda vieţii Mântuitorului
Iisus Hristos, ca fiind centrul spiritual al vieţii creștine. Scopul monahismului ortodox a fost dintotdeauna acela de a-i aduce pe oameni aproape de
Dumnezeu, de a le schimba viaţa, de a vindeca răni și de a hrăni suflete,
nu cutreierând lumea, nu umblând din casă în casă, bătând din ușă în ușă, ci
deschizând cu dragoste smerită și sinceră ușa sufletului și ajutând pe fiecare om
să-și deschidă propriul suflet în Taina Spovedaniei, pentru a se întâlni cu iubirea
milostivă și vindecătoare a lui Dumnezeu pentru oameni.
Mănăstirile devin liman de pace și lumină pentru oameni prin intermediul vieţii liturgice și prin rugăciunile solicitate pentru nevoi concrete,
situaţii dificile și stări de incertitudine. De asemenea, ajutorarea pastorală și
materială (hrană) a multor săraci sunt caracteristici constante ale vieţii monahale. Monahul părăsește lumea, dar poartă în rugăciune neîncetat pe cei care
vieţuiesc în lume, iar drumul său se întrepătrunde cu cel al mireanului, fiind
împreună călători sau pelerini pe drumul mântuirii, al credinţei și al dragostei
faţă de Dumnezeu și de semeni.
Referitor la aceasta, Părintele Dumitru Stăniloae spune: „În România
nu există pustiuri, ci numai mănăstiri. Dar cu cât un călugăr dintr-o mănăstire este mai duhovnicesc, adică se roagă mai mult, cu atât el este mai căutat
de către popor. Un asemenea călugăr își împlinește nu numai propria nevoie
de rugăciune, dar și setea spirituală a celor ce-l caută” (Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus și experienţa Duhului Sfânt, Editura Deisis,
Sibiu, 2003, p. 39). Astfel, monahul îmbunătăţit duhovnicește poate deveni
o făclie aprinsă pe calea mântuirii pentru oamenii acestui veac, dar și o inimă
deschisă unui suflet împovărat de presiunile societăţii contemporane.
În acest sens, Sfântul Grigorie de Nazianz evidenţia faptul că: „Un
om înduhovnicit este depozitarul filantropiei divine, inima lui se aprinde de
iubire pentru orice făptură” (Sfântul Grigorie de Nazianz, „Oratio 4, Contra
Julianum, 1”, apud Paul Evdochimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu,
Editura Anastasia, București, 1993, p. 87).
Subliniind legătura dintre viaţa duhovnicească a omului rugător și
mediul social în care acesta trăiește, Părintele Dumitru Stăniloae zice: „Omul
care reușește să-și întărească credinţa și rugăciunea prin motivaţii personale,
reflectate, poate deveni el însuși un focar pentru întărirea credinţei și înnoirea
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rugăciunii în mediul său social. Prin aceasta el poate ajuta societatea să iasă
din viaţa superficială, saturată de plictiseală, care este cauza slăbirii credinţei
și a rugăciunii; cu alte cuvinte, el o poate ajuta să regăsească un conţinut mai
substanţial, să-și întărească rădăcinile adânci înfigându-le într-o mai mare profunzime a vieţii, fără de care existenţa umană este de o uniformitate monotonă și
lipsită de semnificaţie” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus
și experienţa Duhului Sfânt, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 25).
Așadar, prin rugăciune ne dăruim lui Dumnezeu cu gândurile, cu faptele și cu întreaga noastră fiinţă, înfăţișându-ne înaintea Lui și rugându-L
să ne lumineze și să ne vindece de gândurile rele, de ură și vanităţi lumești
egoiste. De multe ori noi nu știm să ne rugăm cu toată fiinţa noastră, dar
Duhul Sfânt învaţă sufletul cum să se roage, „Însuși Duhul se roagă pentru
noi cu suspine negrăite”- spune Sfântul Apostol Pavel (Romani 8, 26). Când
fiinţa omului vibrează de rugăciune atunci vine și dumnezeiescul har care
luminează mintea spre a da sens vieţii și încălzește inima spre a săvârși faptele
iubirii milostive a lui Hristos. Prin această lucrare îi oferim lui Dumnezeu nu
numai fiinţa noastră, ci și legăturile de comuniune cu oamenii din preajmă,
gândurile cele bune despre ei, iertarea tuturor greșelilor și nedreptăţilor celor
ce se pocăiesc, precum și dragostea noastră faţă de semeni.
În mod deosebit, monahul care practică permanent rugăciunea curată
îi poartă în rugăciunile sale pe fiii săi duhovnicești și pe toţi oamenii, iar
aceasta este o mare binefacere pentru însănătoșirea și normalizarea relaţiilor interumane din societate. Întrucât influenţează în mod pozitiv și pe cei
din jurul său, monahul rugător devine un izvor de lumină și har, de comuniune
dezinteresată. „Cum am putea scăpa de acest vrăjmaș modern: supraaglomerarea,
împrăștierea, enervarea? - se întreabă un teolog contemporan-marele remediu
este rugăciunea. Cine se roagă nu mai este supraaglomerat. Cine se roagă se unifică. Cine se roagă are alinare” (Pr. Conf. Dr. Vasile Citiriga, Cunoașterea lui
Dumnezeu prin rugăciune, Editura ASAB, București, 2008, p. 275). Mai mult,
omul rugător, adică omul unit cu Dumnezeu prin har, ajută și pe alţi oameni
să se apropie de Dumnezeu și întreolaltă, să dobândească pacea și bucuria sufletului, să săvârșească o mulţime de fapte bune pentru societate.
Evident că rolul mănăstirilor în contextul crizei spirituale și economice contemporane nu se rezumă doar la lucrarea duhovnicească personală
și liturgică eclesială, care au în centrul lor rugăciunea, însă această lucrare
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este fundamentul transformării duhovnicești a omului, care, ulterior, angajează
întreaga fiinţă umană, luminând și înnoind toate compartimentele vieţii:
social, cultural-educaţional, economic și filantropic.
În concluzie, fenomenului secularizării de azi nu i-se poate răspunde
adecvat decât prin sfinţenie, printr-o intensificare a vieţii spirituale care are
ca bază rugăciunea smerită și statornică, personală și eclesială. Adesea omul
secularizat nu se mai poate ruga și nici nu vede rostul sau eficienţa rugăciunii.
Acestuia, Părintele Teofil Părăian îi spunea: roagă-te cum poţi, ca să ajungi să
te rogi cum trebuie!

† D A N IEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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PASTORALA
SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
cu prilejul

ANULUI OMAGIAL AL SFINŢILOR ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ȘI ELENA
ÎN PATRIARHIA ROMÂNĂ
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER
ȘI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOȘI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
iar de la noi părintești binecuvântări!
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi și surori în Domnul,

Anul 2013 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în
Patriarhia Română, întrucât se împlinesc 1700 de ani de la emiterea, de către
Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a Edictului de libertate religioasă de la
Mediolanum (Milano), în anul 313. Prin acest document unic, deosebit de
important prin consecinţele sale în viaţa Bisericii, a fost garantată libertatea
credinţelor religioase și proclamarea încetării persecuţiei împotriva creștinilor
pe tot cuprinsul vastului Imperiu Roman.
După aproape 300 de ani în care Imperiul Roman adoptase faţă de
creștinism o atitudine ostilă, ce mergea de la toleranţă îngăduitoare sau dispreţuitoare până la persecuţia cea mai făţișă și mai violentă, creștinii și-au
dobândit libertatea de manifestare religioasă, după ce multă vreme au
fost închiși, torturaţi, mutilaţi și uciși în chinuri mari pentru numele
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și Evanghelia Mântuitorului Hristos, așa cum El însuși îi avertizase pe
ucenicii Săi, zicând:
„Dacă M‐au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni… Iar toate acestea
le vor face vouă din cauza numelui Meu” (Ioan 15, 20-21). Pe acești creștini,
prigoniţi până la moarte, Biserica i-a cinstit permanent și i-a inclus în calendar,
iar moaștele sfinţilor martiri episcopi, preoţi, diaconi, bărbaţi, femei, tineri
și copii din toate stările sociale ale acelor timpuri, precum și ale martirilor
târzii sau neomartirilor sunt așezate la temelia sau Altarul tuturor lăcașurilor
de cult ortodoxe, din cele mai vechi timpuri și până azi.
Memoria și evlavia Bisericii îi păstrează și îi cinstește pe Împăraţii
Constantin și Elena ca Sfinţi, Întocmai cu Apostolii, deși au trăit la peste
două secole după ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Împărat
Constantin este primul conducător creștin al Imperiului Roman și a
fost chemat la misiune de Hristos, prin arătarea semnului Sfintei Cruci,
asemeni Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Împărat Constantin s-a convertit
în mod minunat în anul 312 când, în ajunul luptei împotriva lui Maxenţiu de
la Pons Milvius (Podul Vulturului) din apropierea Romei, Hristos Domnul
i-a descoperit în lumină pe cer, în miezul zilei, semnul Crucii Sale, însoţit
de îndemnul: „În acest semn vei învinge!”, iar în timpul nopţii, în vis, i-a
întărit această dumnezeiască descoperire.
Astfel, venirea pe tronul Imperiului a Sfântului Împărat Constantin este
strâns legată de convertirea sa la credinţa în Hristos sub semnul luminos
al Sfintei Cruci, iar ascensiunea și importanţa sa politică este marcată de
emiterea în anul 313, la Mediolanum (Milano), a Edictului de libertate
religioasă, o piatră de hotar în istoria lumii, deoarece, luând, după cum
se spune în tropar, „chemare nu de la oameni, ci de la Dumnezeu”, Sfântul
Împărat Constantin a schimbat situaţia grea a creștinilor din Imperiul
Roman și a deschis noi căi de împlinire a rolului Bisericii în societate.
Și credinţa Sfintei Împărătese Elena este pecetluită de semnul de
viaţă făcător al Crucii Mântuitorului, pe care ea a descoperit-o, cu multă
rugăciune, osteneală și smerenie, în pământul Ierusalimului, și care, mai apoi,
a fost înălţată solemn în văzul poporului creștin de episcopul cetăţii, Macarie
I, la 14 septembrie 326. În conștiinţa Bisericii creștine și a întregii umanităţi
Sfântul Împărat Constantin și mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena, au rămas
nu numai apărători ai libertăţii religioase și buni credincioși, ci și mari
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civilizatori ai epocii lor și apărători ai demnităţii persoanei umane, ai
omului creat după chipul lui Dumnezeu. Astfel, legislaţia constantiniană
a cuprins legi prin care episcopii și preoţii au primit dreptul de a proclama, în
biserici, eliberarea sclavilor creștini; legi prin care erau protejate logodna și căsătoria și au fost interzise adulterul și avortul; legi care interziceau tortura, uciderea sclavilor de către stăpâni și stigmatizarea feţei oricărui deţinut; legi prin care
erau protejaţi copiii abandonaţi, copiii minori și copiii orfani; legi prin care se
interzicea abandonarea copiilor nou-născuţi, răpirea copiilor, vânzarea copiilor
din motive de sărăcie, iar părinţii săraci trebuiau ajutaţi de fisc sau din vistieria
personală a Împăratului. Toate acestea erau prevederi legale revoluţionare
pentru mentalităţile sociale păgâne de la începutul secolului al IV‐lea,
și au devenit repere definitorii pentru matricea spirituală a Europei și a
întregii umanităţi.
Ne aducem aminte și îi cinstim pe Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena
pentru că, prin viaţa și faptele lor, au fost mărturisitori ai lui Hristos, Fiul
lui Dumnezeu care S-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. De asemenea, îi cinstim pentru că au fost împreună lucrători cu
Biserica în activitatea social-filantropică și de înnoire morală a societăţii.
Sfinţii Împăraţi nu numai că au eliberat pe episcopi și preoţi din închisoare,
arătând un respect deosebit faţă de slujitorii Bisericii, dar au dăruit Bisericii,
pentru a fi locașuri de cult, edificii imperiale de judecată, care au purtat și pe
mai departe numele de basilica, nume păstrat în limba română sub termenul
de biserică. Gestul a reprezentat o compensaţie pentru pierderile suferite de creștini în timpul persecuţiilor, când multe lăcașuri de închinare au fost dărâmate de
împăraţii prigonitori romani, iar bunurile aparţinând comunităţilor creștine au
fost răpite de persecutori.
Sfinţii Constantin și Elena, deși au condus Imperiul într-o vreme în care
împăratul era considerat și cinstit ca zeu, având statuie în templele păgâne, au
refuzat această cinstire idolatră și s-au arătat modele de viaţă creștină și de
stăruinţă în credinţă, de conducători creștini înţelepţi implicaţi în ajutorarea aproapelui, preocupaţi de respectarea libertăţii și demnităţii umane. Ei
sunt rugători pentru noi în faţa tronului lui Dumnezeu, dar și îndrumători ai noștri prin exemplul vieţii lor, întrucât au asigurat o educaţie creștină aleasă copiilor și au ocrotit familia creștină. Sfânta Împărăteasă Elena
este un model de mamă creștină care dăruiește fiului său, Sfântul Împărat
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Constantin, o educaţie luminată de credinţa în Hristos, care are ca temelie iubirea faţă de Dumnezeu și faţă de semeni. Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena au înfiinţat, sprijinit sau au încurajat activitatea a numeroase
așezăminte sociale, ce exprimau dragostea creștină faţă de aproapele aflat
în suferinţă, precum: orfelinate, spitale, leprozerii, așezăminte pentru săraci,
pentru fecioare sau văduve, pentru primirea străinilor. Sfânta Împărăteasă
Elena s-a implicat direct în construirea la Constantinopol a unui azil pentru
văduve, precum și a unor așezăminte pentru primirea străinilor la Ierusalim,
Constantinopol și Sevasta.
În iconografia ortodoxă, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au între
ei așezată Sfânta Cruce, pentru că Sfântul Constantin a descoperit Crucea
pe cer, iar Sfânta Elena în pământ. Icoana lor transmite astfel un sens
duhovnicesc, înţelegând că Sfânta Cruce, semnul iubirii jertfelnice a Fiului
lui Dumnezeu întrupat, unește tainic cerul și pământul, lumea nevăzută și cea
văzută, cele inteligibile și cele sensibile, în iubirea infinită și eternă a Preasfintei
Treimi. În lumina acestui tip de înţelepciune divină, Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena au înţeles că, după modelul și cu puterea lui Hristos,
iubirea jertfelnică pentru binele celor mulţi este flacăra și puterea misiunii creștine în lume.
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au promovat și au protejat dezvoltarea artei și arhitecturii creștine prin construirea de lăcașuri de închinare pe tot teritoriul Imperiului: două biserici în Ierusalim (a Învierii și
a Înălţării), una în Bethleem (a Nașterii Domnului), mai multe biserici în
Constantinopol, în Roma, în Trier (Germania), în Nicomidia, precum și
în Antiohia. Totodată, prin construirea noii capitale la Constantinopol inaugurată în 11 mai 330, Sfântul Împărat Constantin a rămas în istoria
lumii ca fondator de civilizaţie și cultură creștină și cel care a zguduit din
temelii păgânismul și idolatria.
În poziţia politică înaltă pe care au ocupat-o, Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena s-au dovedit adevăraţi slujitori misionari ai lui Hristos și exemple inegalabile de cooperare a Statului cu Biserica. Expresii ale slujirii
misionare a Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, ale apostolatului lor
mirean în lumina Crucii lui Hristos, au fost mai ales convocarea primului Sinod Ecumenic, la Niceea, în anul 325, Sinod care a proclamat învăţătura ortodoxă despre dumnezeirea Fiului care este „Dumnezeu adevărat din
18

2013 – Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena

Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate
s‐au făcut” (Simbolul credinţei sau Crezul), și reflectarea valorilor evanghelice în legislaţia constantiniană prin cele 361 de norme legislative relevante
pentru credinţă și morală, inclusiv generalizarea duminicii, sărbătoarea
săptămânală a creștinilor, ca zi de odihnă în Imperiu.
De asemenea, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, ca slujitori misionari
ai lui Hristos, au promovat și susţinut pelerinajul la locurile sfinte. Este
binecunoscut faptul că Împărăteasa Elena a făcut un pelerinaj la Ierusalim,
în anul 326, pentru a găsi Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci, iar Împăratul
Constantin însuși a mers în pelerinaj la Ierusalim pentru a participa la
sfinţirea Bisericii Învierii Domnului, în data de 13 septembrie 335.
Sfântul Împărat Constantin, originar din sudul Dunării, de la Naisus,
azi orașul Niș din Serbia, a păstrat o legătură directă atât cu provincia sa
natală, Dacia Mediteranea, dar și cu teritoriul actualei Românii, locuit
atunci de daco-romani. Realizările sale cele mai importante în această zonă au
fost recucerirea unei părţi din fosta Dacie Traiană, adică Banatul, Oltenia
și Muntenia, pe care o realipește Imperiului Roman; extinde asupra acestor ţinuturi administraţia imperială civilă și religioasă și le întărește din
punct de vedere militar, înzestrându-le cu cetăţi, castre, forturi și drumuri
de acces, între care podul de piatră, numit și Podul lui Constantin, al cărui
capăt de nord era în cetatea Sucidava (localitatea românească Celei).
Odată cu perioada constantiniană, în teritoriul nord dunărean situaţia Bisericii și a creștinilor se îmbunătăţește, ca urmare a libertăţii credinţei,
a promovării creștinismului ca religie oficială și a renașterii vieţii urbane,
Sfântul Împărat Constantin continuând misiunea apostolică de creștinare a populaţiei, începută de Sfântul Apostol Andrei în Sciţia Mică
(Dobrogea de azi).
Cinstirea Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în Biserica Ortodoxă
Română este prezentă din cele mai vechi timpuri, pentru că domnitorii și
boierii români, urmând exemplul acestor Împăraţi creștini, au ridicat biserici, au apărat și au ajutat Biserica. În zilele noastre, ca semn de evlavie și cinstire a Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, în multe localităţi sunt locașuri
de cult parohiale sau mănăstirești puse sub ocrotirea lor, iar peste 1 milion
700 de mii de români poartă numele sau derivate ale numelor Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena.
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Iubiţi fii și fiice duhovnicești în Domnul,
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena se bucură și astăzi de o evlavie deosebită, datorită credinţei, dragostei de Dumnezeu, milosteniei și jertfelniciei
care caracterizau viaţa lor zilnică.
Ca apărători ai libertăţii creștine și ctitori de lăcașuri sfinte, Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena sunt modele de slujire a Bisericii și de mărturisire a
Mântuitorului Iisus Hristos în societate și în familie, prin îmbinarea armonioasă
dintre înţelepciune și rugăciune, credinţă și dărnicie. Pentru lumea contemporană secularizată, depărtată de Hristos și debusolată în căutările ei, înţelegerea
celor mai importante aspecte din viaţa și activitatea Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena reprezintă o cale de urmat în trăirea și promovarea valorilor morale în
societate, întrucât sfinţii sunt învăţătorii noștri. După modelul constantinian,
înţelepciunea soluţiilor și direcţiilor adoptate de conducătorii politici pot conduce la bunăstarea și pacea societăţii noastre, marcată de prea multe conflicte și
de prea puţină înţelegere și dragoste a unora pentru alţii.
Anul omagial a fost sărbătorit în eparhiile din ţară și străinătate, în parohii și mănăstiri, în centrele culturale și școlile teologice din cuprinsul Bisericii
Ortodoxe Române. Reflectarea în acest An omagial la reformele epocii constantiniene, în plan instituţional și administrativ, militar, juridic și, mai ales,
religios ne arată rolul fundamental al credinţei în unitatea și progresul
societăţii și ne oferă prilejul de a sublinia importanţa majoră a conducătorului creștin înţelept în lumea actuală, în care credinţa și valorile tradiţionale sunt contestate și atacate.
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi; Iubiţi fraţi și surori în Domnul,
Tot în anul 2013 am comemorat pe Părintele Dumitru Stăniloae,
la împlinirea a 110 de ani de la nașterea sa și a 20 de ani de la mutarea din
această viaţă. Considerat „cel mai mare teolog al secolului al XX‐lea”, Părintele
Dumitru Stăniloae a cunoscut în profunzime și a folosit în toate operele și
studiile sale teologice gândirea și scrierile Sfinţilor Părinţi, pe care le-a prezentat într-o formă vie și actuală.
Întreaga sa operă este o sinteză neo-patristică creatoare, pe care a
realizat-o nu doar citind, citând și traducând operele Sfinţilor Părinţi, ci
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continuând în duhul Sfinţilor Părinţi reflecţia teologică ortodoxă. Părintele
Dumitru Stăniloae nu se referă doar la teologia Sfinţilor Părinţi, ci preia
temele majore din literatura patristică, le adâncește și le continuă, în dialog cu
contextul socio‐cultural și misionar al epocii noastre.
În monumentala Filocalie în 12 volume, notele explicative constituie
aprofundări teologico-mistice de o copleșitoare bogăţie spirituală, încât, prin
strădania de o viaţă a Părintelui Stăniloae, Sfinţii Părinţii devin contemporani și prieteni cu cititorii teologiei acestui mare dascăl și teolog român.
Despre Părintele Profesor Dumitru Stăniloae putem vorbi numai la prezent, el fiind o făclie de Înviere pentru teologia și spiritualitatea Bisericii
noastre. Purtător al unei mărturii mature și rodnice, luminoasă și plină de
speranţă, Părintele Dumitru Stăniloae rămâne pentru noi un mare dar pe
care Dumnezeu l-a făcut Bisericii Ortodoxe, precum și o frumoasă pildă
care trebuie să ne inspire constant.
Prin teologia sa vastă, profundă și bogată, ca sinteză creatoare între Tradiţie
și actualitate, Părintele Dumitru Stăniloae rămâne în memoria Bisericii un
mărturisitor al iubirii divine și un apărător al demnităţii umane, atât
în timp de libertate, cât și în timp de prigoană. Pentru Părintele Dumitru
Stăniloae persoana umană este permanentă taină și permanentă noutate.
Om al rugăciunii tainice, el a scris și promovat o teologie care îndeamnă
mereu la rugăciune, la unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieţii și
bucuriei veșnice. Profunzimea sintezei neo-patristice creatoare a Părintelui
Dumitru Stăniloae este un model care trebuie urmat în toată teologia noastră
pentru a rămâne constant fideli Sfintei Evanghelii a lui Hristos, pentru a ne
menţine neîntrerupt în comuniune cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii și pentru
a elabora astăzi o teologie misionară, care leagă textul Sfintelor Scripturi
de contextul istoric al vieţii creștine.
Iubiţi fii și fiice duhovnicești în Domnul,
Cu părintească dragoste, la încheierea acestui an în care am cinstit modele
sfinte de viaţă, vă îndemnăm ca, în lumina credinţei și a faptelor creștine ale
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, să iubiţi pe Hristos și Biserica Sa,
să promovaţi și să apăraţi demnitatea persoanei umane și binele comun,
spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră.
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La încheierea unui an de cinstire liturgică și omagiere deosebită a Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena, să luăm aminte la virtuţile Sfântului Împărat
Constantin pentru eliberarea creștinilor de persecuţii și apărarea Bisericii,
pe care le-a susţinut constant și cu fermitate, dând măsura numelui pe care
îl purta (lat. constans, constantis = constant, ferm), dar și la faptele minunate
ale credinţei Sfintei împărătese Elena care strălucesc și astăzi și luminează
viaţa multor creștini, așa cum însuși numele său o spune (gr. helane = torţă,
făclie, foc sacru sau gr. hele = lumină arzătoare a soarelui).
Să îi cinstim pe Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena care, prin credinţă și fapte bune, au primit cununa cerească nemuritoare, ostenindu-ne
și noi în ajutorarea sfintei Biserici pentru lucrarea ei liturgică, pastorală și
misionară.
Sfătuim părinţii să apere demnitatea familiei și a persoanei umane
prin nașterea, creșterea și educarea pruncilor, să acorde mai mult timp
copiilor, învăţându-i să cultive credinţa, speranţa și dragostea, libertatea
de a face binele și nu răul, spre a aduce bucurie celor din jurul lor, și să își
cinstească înaintașii. Pentru a păstra vie evlavia noastră, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului, toate învăţăturile morale, precum și
deprinderile practice și duhovnicești acumulate pe durata acestui An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, vă îndemnăm să organizaţi
la parohii, mănăstiri, protopopiate și la centrele eparhiale colecte de
bani, alimente, haine și medicamente pentru a fi distribuite tuturor
celor aflaţi în suferinţă și în lipsuri, familii defavorizate cu mulţi copii,
persoane singure fără copii sau rude, astfel încât „prisosinţa voastră să
împlinească lipsa acelora” (2 Corinteni 8, 14).
Ne rugăm lui Dumnezeu pentru toţi cei care iubesc și ajută Biserica în
lucrarea ei sfinţitoare și mântuitoare, îi preţuim și îi povăţuim părintește ca,
după modelul Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, care au ajutat mult
la construirea și dotarea bisericilor cu cele trebuincioase, să-și exprime cu
putere, iubire și credincioșie dragostea către Dumnezeu și să continue să
ajute Sfânta Sa Biserică în ducerea la îndeplinire a atâtor lucrări de care au
trebuinţă comunităţile creștine ortodoxe românești.
Lumina credinţei, a apostolatului misionar, a lucrării ziditoare de ctitorii
și a faptelor creștine ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, care a fost
urmată peste veacuri de mulţi împăraţi, regi, principi și conducători creștini,
22

2013 – Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena

să fie un îndemn puternic și o călăuză pentru conducătorii de azi, care au
datoria de a lucra în folosul semenilor lor și de a susţine Biserica printr-o
cooperare eficientă în diferitele ei domenii de activitate, dar mai ales în
cel al asistenţei sociale și medicale spre a asigura binele comun în societatea noastră.
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi; Iubiţi fraţi și surori în Domnul,
Cu nădejdea că îndemnul nostru pastoral va fi o întărire în credinţă
și o chemare la fapta cea bună în folosul semenilor bolnavi și neajutoraţi, ne rugăm Domnului Iisus Hristos de la care vine „toată darea cea bună
și tot darul desăvârșit” (Iacob 1, 17), să vă binecuvinteze pe toţi cu iubirea,
mila și bunătatea Sa dumnezeiască, spre a arăta mai ales în vremea Postului
Crăciunului multă rugăciune și grijă pentru cei bolnavi, precum și milostenie
faţă de toţi cei neajutoraţi. În felul acesta ne vom pregăti mai bine pentru
slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul veșnic al lui
Dumnezeu, Care S-a făcut Om „pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire” (Simbolul credinţei sau Crezul).
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și
împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (2 Corinteni 13, 13).

PREȘEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
† DANIEL

Arhiepiscopul Bucureștilor,
Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,
Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
† Teofan,
Arhiepiscopul Iașilor
și Mitropolitul Moldovei
și Bucovinei

† Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului și
Mitropolitul Ardealului

† Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
și Clujului și Mitropolitul Clujului,
Maramureșului și Sălajului

† Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei și
Mitropolitul Olteniei
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† Nicolae,
Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului
† Iosif,
Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale
și Mitropolitul Ortodox Român al
Europei Occidentale și Meridionale

† Petru,
Arhiepiscopul Chișinăului,
Mitropolitul Basarabiei
și Exarh al Plaiurilor
† Serafim,
Arhiepiscopul Ortodox Român al
Germaniei, Austriei
și Luxemburgului
și Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale
și de Nord

† Nifon,
Mitropolit onorific,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal
† Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului
† Irineu,
Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Gherasim,
Arhiepiscopul Râmnicului

† Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului
și Bacăului

† Ciprian,
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei

† Calinic,
Arhiepiscopul Argeșului
și Muscelului

† Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos

† Timotei,
Arhiepiscopul Aradului
† Justinian,
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Ortodox Român
al Maramureșului și Sătmarului
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† Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor

† Nicolae,
Arhiepiscopul Ortodox Român
al celor două Americi
† Ioan,
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Covasnei și Harghitei
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† Corneliu,
Episcopul Hușilor

† Lucian,
Episcopul Caransebeșului

† Sofronie,
Episcopul Ortodox Român
al Oradiei

† Nicodim,
Episcopul Severinului și Strehaiei

† Vincenţiu,
Episcopul Sloboziei și Călărașilor

† Galaction,
Episcopul Alexandriei
și Teleormanului

† Ambrozie,
Episcopul Giurgiului

† Sebastian,
Episcopul Slatinei și Romanaţilor

† Visarion,
Episcopul Tulcii

† Petroniu,
Episcopul Sălajului

† Gurie,
Episcopul Devei și Hunedoarei
† Daniil,
Episcop-locţiitor (administrator)
al Episcopiei Daciei Felix

† Siluan,
Episcopul Ortodox Român
al Ungariei

† Siluan,
Episcopul Ortodox Român al Italiei

† Timotei,
Episcopul Ortodox Român
al Spaniei și Portugaliei

† Macarie,
Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord

† Mihail,
Episcopul Ortodox Român
al Australiei și Noii Zeelande

† Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal
† Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureștilor

† Calinic Botoșăneanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Iașilor

† Andrei Făgărășeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului

† Vasile Someșeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului și Clujului
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† Paisie Lugojeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei

† Marc Nemţeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Europei
Occidentale

† Sofian Brașoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Germaniei,
Austriei și Luxemburgului

† Emilian Lovișteanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului

† Ioachim Băcăuanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului și Bacăului

† Ioan Casian de Vicina,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a celor două
Americi

† Iustin Sigheteanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureșului și
Sătmarului

† Ignatie Mureșeanul, Arhiereuvicar al Episcopiei Ortodoxe
Române a Spaniei și Portugaliei
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SCRISOAREA PASTORALĂ
A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL
CU OCAZIA NAȘTERII DOMNULUI
Nașterea Domnului, bucuria cerului și a pământului
„Vă binevestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul;
Că vi S-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul”
(Luca 2, 10 - 11)

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler
și preaiubiţilor credincioși
din Arhiepiscopia Bucureștilor
Har, milă și pace de la Hristos-Domnul nostru,
iar de la noi părintești binecuvântări.

Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioși și credincioase,
Astăzi, Biserica binevestește pentru tot poporul bucuria cea mare a
Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Izvorul bucuriei depline și netrecătoare (Cf. Ioan 17, 13).
Sărbătoarea Nașterii Domnului este sărbătoare mare a bucuriei, la care
participă cerul și pământul, după cum prevestea Psalmistul zicând: „Să se
veselească cerurile și să se bucure pământul… de faţa Domnului, că vine…!”
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(Psalmi 95, 11-12). Creaţia întreagă participă la această bucurie negrăită,
întrucât ea este regăsirea bucuriei pe care au trăit-o Adam și Eva în Rai,
înainte de a cădea în neascultare și înstrăinare de Dumnezeu. Din momentul
în care protopărinţii noștri au păcătuit și au fost alungaţi din Rai, lumea a
devenit „o vale a jeluirii”, cum o numește psalmistul David (Cf. Psalmi 83,
6) (Monahul Teoclit Dionisiatul, „Maica Domnului în teologia și imnografia
Sfinţilor Părinţi”, traducere de Cristina Rogobete și Adrian Marinescu,
Editura Bizantină, București, 2002, p. 156). Însă, prin smerită ascultare,
Fecioara Maria a născut, ca om, pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul omenirii.
De aceea, ea este numită „bucuria și împăcarea lumii”; „De tine se bucură, ceea
ce ești plină de dar, toată făptura (creaţia)..., din care Dumnezeu S-a întrupat și
Prunc S-a făcut…”, se spune în cărţile noastre liturgice (Liturghia Sfântului
Vasile cel Mare, Axionul).
Sfinţii Părinţi ai Bisericii au meditat adânc asupra înţelesului Tainei
Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și au tâlcuit apoi în dogme ale credinţei și în cântări liturgice lumina spirituală care se revarsă din taina iubirii
lui Dumnezeu pentru lume, arătată în Nașterea lui Hristos.
Cântările Sărbătorii Nașterii Domnului ne arată că întruparea sau înomenirea lui Dumnezeu-Cuvântul, din Fecioara Maria, are ca scop ridicarea omului pământesc, stricat prin păcat și moarte, la viaţa cerească,
nestricăcioasă și veșnică: „Cerul și pământul astăzi s-au unit, născându-Se
Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la ceruri s-a suit. Astăzi
este văzut cu trup pentru om Cel din fire nevăzut” (Mineiul pe Decembrie,
Nașterea Domnului, 25 decembrie, Vecernie, Litie, Editura Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2005, p. 434).
„Pe cel după chip și asemănare văzându-l Iisus stricat din pricina călcării
poruncii, plecând cerurile S-a pogorât și S-a sălășluit în pântecele Fecioarei fără
schimbare, ca într-însul să înnoiască pe Adam cel stricat” (Ibidem).
Hristos Domnul, Care S-a născut, ca om, în peștera din apropierea Betleemului, este Fiul Cel veșnic al lui Dumnezeu, Cel în Care, prin Care și pentru
Care au fost făcute cerul și pământul, adică întreg universul, lumea nevăzută a
mulţimilor de îngeri și lumea văzută a mulţimilor de stele. Acest adevăr îl mărturisesc Sfinţii Apostoli, mai ales Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Ioan.
Astfel, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, spune despre
Hristos: „Întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele
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văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate
s-au făcut prin El și pentru El” (Coloseni 1, 16). Iar Sfântul Apostol Ioan
Evanghelistul ne spune că: „Toate prin El (Hristos) s-au făcut; și fără El nimic
nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă și viaţa era lumina oamenilor.
Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 3-5).
Fericitul Augustin (†430) descrie taina Nașterii Domnului, în cuvintele
următoare: „Fiu al lui Dumnezeu născut din Tată, fără mamă, Fiu al Omului,
născut dintr-o mamă, fără tată: El, marea vedere a îngerilor și micuţ în vederea
oamenilor; Cuvântul, Dumnezeu Cel mai înainte de toţi vecii, făcut trup la timpul hotărât de El; Făcătorul soarelui și făcut trup sub soare; rânduind, din sânul
Tatălui, tot mersul veacurilor și dăruind, din sânul mamei Sale, sfinţire acestei
zile mari; rămânând în sânul părintesc, deși iese din el; înţelept mai presus de
orice cuvânt și copil ca înţelepciune; umplând lumea și stând culcat în iesle; conducând stelele și alăptându-se de la pieptul mamei; atât de mare, ca Dumnezeu
și, atât de mic, ca rob, fără ca această smerenie să micșoreze cu ceva grandoarea
Sa, nici ca această grandoare să copleșească în vreun fel smerenia. (...) El nu S-a
închis deloc sub veșmântul unui trup micuţ, primit din sânul unei Fecioare, ci,
continuând a împărtăși îngerilor înţelepciunea Sa, ca hrană, ne îngăduie nouă
să gustăm cât de bun este Domnul” (Fericitul Augustin, Sermo, 187, 1; trad. G.
Humeanu, Les plus beaux sermons de S. Augustin, t. 3, Paris, 1934, pp. 51-52;
citat în art. „Noël”, în: Dictionnaire de spiritualité, t. XI, Beauchesne, Paris,
1982, col. 387).
Faptul că lumea văzută și nevăzută a fost creată prin Fiul, înseamnă
că Fiul este Mijlocitorul între Dumnezeu Tatăl și lumea creată, adică, prin El,
lumea își împlinește rostul ei de a fi lumină creată și podoabă de frumuseţe a
iubirii lui Dumnezeu, pentru Fiul și pentru toţi oamenii.
În limba română, cuvântul „lume” conţine ideea de lumină (din latinescul lumen = lumină), iar în limba greacă, cuvântul „cosmos”, adică lume,
univers, conţine ideea de podoabă, de frumuseţe. Lumea a fost creată prin Fiul
deoarece, prin El, cerul și pământul trecător se vor preface în cerul nou și
pământul nou despre care vorbește cartea Apocalipsei (cap. 21, 1).
Faptul că lumea nevăzută a îngerilor și lumea văzută sau cosmosul
întreg au fost create pentru Fiul, înseamnă că lumea este dar al Tatălui,
către Fiul, pentru ca Fiul, întrupându-Se în lumea creată, să o lumineze
spiritual, să o sfinţească prin jertfa Sa și să o aducă pe aceasta, ca dar
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al Fiului, către Dumnezeu-Tatăl, adică să facă din ea dar de mulţumire,
o Euharistie a toată existenţa, oferită lui Dumnezeu-Tatăl, și să-i înveţe pe
oameni să mulţumească lui Dumnezeu „pentru cele pe care le știm și pe care
nu le știm; pentru binefacerile cele arătate și nearătate” (Liturghier, Liturghia
Sfântului Ioan Gură de Aur, Rugăciunea Sfintei Jertfe (Anaforaua), Editura
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2012, p. 172). De
ce să mulţumească? Pentru ca omul, care crede în Fiul, să primească un dar și
mai mare, și anume viaţa veșnică. Întrucât lumea a fost creată din dragostea lui
Dumnezeu pentru oameni, iar omul a fost numit stăpân peste tot pământul (Cf.
Facerea 1, 28), ne revine responsabilitatea pentru întreaga natură, care trebuie
mereu cultivată ca dar al lui Dumnezeu, pentru noi și pentru generaţiile viitoare.
Părintele Dumitru Stăniloae spunea, în acest sens: „Natura nu-și îndeplinește rolul ei fără om, sau printr-un om care lucrează contrar ei. Prin coruperea,
sterilizarea și otrăvirea naturii, omul face imposibilă existenţa sa și a semenilor
săi. Astfel, natura nu este numai condiţia existenţei omului singular, ci și a solidarităţii umane. Natura apare într-un mod cu totul clar ca mediul prin care
omul poate face bine sau rău semenilor săi, dezvoltându-se sau ruinându-se el
însuși din punct de vedere etic sau spiritual” (Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae,
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura Institutului Biblic și de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, ediţia a doua, p. 223). Între creaţie și
Creator, între dar și Dăruitor există o legătură de viaţă, pe care Sfânta Scriptură o descrie ca fiind: „legământul veșnic dintre Mine (Dumnezeu) și pământ
și tot sufletul viu din tot trupul ce este pământ” (Facerea 9, 16). Dacă noi consumăm totul și degradăm totul din natură (creaţie), dovedind lipsă de respect
sau nerecunoștinţă faţă de Creator și nepăsare faţă de darurile primite de la
El, ce transmitem generaţiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ
lucrat și sfinţit sau pământ degradat și pustiit? Totuși, putem transmite generaţiilor viitoare și bogăţie și înţelepciune, dacă gândirea noastră este creatoare
de valori, iar voinţa noastră este promotoare a coresponsabilităţii și a cooperării practice la nivel naţional și planetar.
Iubiţi credincioși și credincioase,
La Taina Nașterii lui Hristos participă cerul și pământul, steaua și
peștera, orașul și pustia: „Betleeme, pregătește-te, cetate a Sionului, cântă!
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Bucură-te, pustie, care ai vestit de mai înainte bucuria; că steaua merge înainte în Betleem, vestind pe Hristos, Cel ce vine să Se nască; și peștera primește
pe Cel întru totul neîncăput, iar ieslea se împodobește, ca să primească Viaţa
cea veșnică” (Mineiul pe Decembrie, ziua 20, Utrenia din 23 decembrie, Stihoavnă, p. 327). „Ce vom aduce Ţie, Hristoase? Că Te-ai arătat pe pământ ca
un om, pentru noi. Fiecare din făpturile zidite de Tine mulţumire aduce Ţie:
îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunarea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioara. Dumnezeule, Cel ce ești
mai înainte de veci, miluiește-ne pe noi!” (Mineiul pe Decembrie, Nașterea
Domnului, 25 decembrie, Vecernie). Mântuitorul Iisus Hristos Se naște în
peșteră, în interiorul pământului, ca să sfinţească și pământul. Desigur, El a
venit în lume ca să sfinţească mai ales sufletul și trupul omenesc, născându-Se ca om din Fecioara Maria.
Iisus S-a născut în peșteră ca într-o biserică de sub pământ, iar apoi a
fost așezat în iesle ca într-un altar de binecuvântare a pâinii.
Betleem înseamnă în limba Sfintei Scripturi „casa pâinii”. Iisus Cel născut în peșteră ca om, și așezat în iesle este pâinea cerească oferită oamenilor ca
hrană în Sfânta Euharistie. Deci, sfinţirea omului prin hrănirea lui cu Trupul
și Sângele lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este înţelesul adânc al tainei
punerii sau culcării pruncului Iisus în iesle. De aceea, icoana Nașterii Domnului în peșteră se află permanent la Proscomidiar, unde se pregătesc darurile
(pâinea și vinul) pentru Sfânta Euharistie.
Nașterea Domnului aduce mare bucurie și binecuvântare celor ce veghează.
Iisus Se naște în peșteră și este culcat într-o iesle, noaptea, pe când dormeau locuitorii Betleemului. La marginea orașului se află în stare de veghe doar păstorii
oilor. Acestor oameni simpli și veghetori li se arată cete de îngeri întru lumină și
cântare (Cf. Luca 2, 8-13), ca ei să vadă cum Dumnezeu schimbă pe cele smerite
în slavă, iar singurătatea lor o preface în bucurie. Oameni din afara orașului
sunt chemaţi să devină cei dintâi prieteni ai familiei sărace și străine, pe care
Dumnezeu o binecuvântează prin nașterea Fiului Său ca om pentru mântuirea
oamenilor. Magi de la Răsărit, de la distanţe mari, vin să vestească iudeilor
că, tocmai în ţara lor, S-a născut un Prunc-Rege de Care depinde mersul astrelor. Darurile împărătești oferite Pruncului sărac, născut într-o peșteră și culcat
în iesle, au fost aduse de departe, dintr-o ţară străină, pentru a arăta iubirea
lui Dumnezeu pentru Pruncul născut din Mamă săracă, neajutorată de cei de
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aproape, de același neam. De aceea, Sfântul Ioan Evanghelistul spune: „Întru ale
Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 11).
Astăzi, când foarte adesea iubirea sau bunătatea din inimi este înlocuită
cu răutatea sau nepăsarea, când faptele bune se împuţinează, iar cele rele
se înmulţesc, când puţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte mulţi sărăcesc,
Evanghelia Nașterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creștinii, care
purtăm numele lui Hristos, la multă rugăciune și priveghere, la multă
responsabilitate și multă lucrare a faptelor bune. Părinţii veghează la leagănul
copiilor, dascălii veghează la educarea tinerilor, profesorii veghează la formarea studenţilor, medicii veghează la vindecarea bolnavilor, conducătorii
înţelepţi veghează la bunul mers al cetăţii, iar preoţii veghează la mântuirea
sufletelor credincioșilor.
Dacă am sărăcit material, să avem grijă să nu ne pierdem și ultima bogăţie care ne-a rămas: bogăţia sufletului, adică dreapta credinţă și bunătatea
inimii, milostenia, prietenia și omenia. Să păstrăm și să înmulţim comoara cea
mare și sfântă a Bisericii și virtuţile strămoșești: credinţa și speranţa, iubirea
și dărnicia.
Bunătatea inimii sau bogăţia spirituală a sufletului nostru se arată în
cuvinte și fapte. Într-o vreme în care, foarte adesea, cuvântul folosit în public
rănește mai mult decât vindecă, creează mai multă confuzie decât comuniune,
seamănă mai multă dezbinare decât unitate, suntem chemaţi să înlocuim răutatea și sărăcia sufletului egoist cu bunătatea și bogăţia sufletului generos pe
care le aduce în suflet credinţa vie în Dumnezeu și legătura cu El prin rugăciune și veghe (atenţie) sporită.
Dreptmăritori creștini,
Întrucât rugăciunea este izvor de bucurie, de sănătate și mântuire,
să priveghem la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie
2013 spre 1 ianuarie 2014, să înălţăm rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul 2013 și să-I cerem ajutorul Său în
toată lucrarea cea bună și folositoare pe care o vom săvârși în anul nou 2014.
Amintim aici că anul viitor, 2014, a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept An omagial al Sfintei Spovedanii și al Sfintei
Împărtășanii și An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia
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Română. Se are astfel în vedere importanţa Sfintei Spovedanii și a Sfintei
Împărtășanii pentru viaţa Bisericii lui Hristos și pentru experienţa duhovnicească a fiecărui creștin.
De asemenea, împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Voievod Constantin împreună cu cei patru fii ai săi, Sfinţii Constantin,
Ștefan, Radu, și Matei, și cu Sfântul Ianache sfetnicul reprezintă un prilej de
evlavioasă evocare a jertfelniciei Sfinţilor Martiri Brâncoveni și de preţuire a
moștenirii cultural-spirituale brâncovenești.
Dorim ca lumina sfântă a Sărbătorilor Nașterii Domnului nostru Iisus
Hristos, Anului Nou și Botezului Domnului să vă aducă tuturor pace și sănătate, bucurie și ajutor, pentru a trăi viaţa ca dar al lui Dumnezeu, cultivat prin
credinţă și fapte bune!
Tuturor vă adresăm urările tradiţionale „Sărbători fericite!” și „La mulţi ani!”
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și
împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).
Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părintești binecuvântări,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Mesajul Patriarhului României
adresat participanţilor la cea de-a XXI-a Conferinţă
ecumenică internaţională de spiritualitate ortodoxă
de la mănăstirea Bose, Italia
(4-7 septembrie 2013)

Dragi participanţi,
Ne adresăm, cu bucurie, participanţilor la cea de-a XXI-a Conferinţă ecumenică internaţională de spiritualitate ortodoxă, organizată între 4-7 septembrie
2013, de mănăstirea pe care o conduce Părintele Enzo Bianchi.
Tema congresului, Vârsta vieţii spirituale, este de un interes major pentru
activitatea pastoral-misionară a Bisericii, astăzi, cu un profund înţeles duhovnicesc, într-o societate din ce în ce mai fragmentată și secularizată. De aceea, omul
are nevoie de vindecare spirituală și de comuniune existenţială, pentru a înţelege
sensul ultim al vieţii, până vor ajunge toţi la unitatea credinţei și a cunoașterii
Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătăţii
lui Hristos (Efeseni 4, 13).
În acest context, trebuie să redescoperim importanţa vieţii spirituale,
a cooperării sociale și mai ales a mărturisirii comune a Evangheliei iubirii lui
Hristos faţă de Biserica Sa și faţă de toţi oamenii.
Felicităm pe organizatorii acestui congres și pe toţi participanţii la lucrările
lui și le dorim rezultate cât mai rodnice.
Cu binecuvântare,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Summary: The Patriarch of Romania’s Message addressed to the Participants in
the 21st International Œcumenical Conference of Orthodox Spirituality which
took place at Bose Monastery, Italy.
His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church,
addressed the following message to the participants in the international Œcumenical
Conference of Orthodox Spirituality which took place at Bose Monastery, Italy,
between the 4th and the 7th of September 2013:
Dear Participants,
It is with great joy in the heart that we address ourselves to the participants in
the 21st International Œcumenical Conference of Orthodox Spirituality, organized,
between the 4th and the 7th of September 2013, by the monastery headed by father
Enzo Bianchi.
The subject of the congress is around The Age of Spiritual Life, and it is of a
major interest for the pastoral-missionary activity of the Church of today, having a
deep spiritual significance in a society witch is ever more fragmentary and profane.
It is the reason why man is in bad need for spiritual recovery and existential communion, in order to understand the ultimate sense of life, „until we all reach unity in
the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to
the whole measure of the fullness of Christ” (Ephesians 4, 13).
It is in this very instance that we have got to find out again the importance of
the spiritual life, of the social cooperation and above all of the common confession
of the Gospel of the love of Christ toward His Church and the whole mankind.
We congratulate all that have organized this congress, and all that have taken
part in its proceedings, wishing them every fruitful achievement.
I remain, with blessings in the Lord,
† Daniel
Patriarch of Romania
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat elevilor, părinţilor și profesorilor,
cu ocazia deschiderii anului școlar 2013-2014
(16 septembrie)

Educaţia – prioritate și responsabilitate naţională
Educaţia copiilor și a tinerilor trebuie să fie în permanenţă o prioritate
naţională, întrucât fără educaţie o societate nu poate evolua nici social și nici
spiritual sau moral.
Biserica Ortodoxă Română are legitimitate istorică în domeniul educaţiei,
fiind prima instituţie a poporului român care a contribuit considerabil la organizarea și dezvoltarea educaţiei și a culturii naţionale. Primele școli și tipografii
din ţara noastră au fost înfiinţate de Biserică, iar primele opere cultural-artistice
reprezentative au fost inspirate de credinţa cultivată de Biserică.
Și astăzi, valorile educaţionale oferite de Biserică prin educaţia religioasă din
școli sunt foarte necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii
românești, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial și un
liant existenţial între toate cunoștinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline.
Actul educaţional presupune implicare și responsabilitate, corectitudine și fidelitate faţă de idealurile unei educaţii integrale și permanente. Nu pot fi înlocuite valorile constante ale educaţiei religioase, cu modele efemere ale umanismului
autosuficient și antireligios, pentru a susţine o pretinsă emancipare bazată pe vidul
spiritual al secularizării, care provoacă în om un deficit de transcendenţă și de
umanitate.
Educaţia religioasă și morală îl învaţă pe copil și pe tânăr iubirea faţă de
Dumnezeu și de oameni, credinţa, speranţa și solidaritatea, dreptatea și recunoștinţa faţă de părinţi și faţă de binefăcători, dărnicia și hărnicia, sfinţenia vieţii și
valoarea eternă a fiinţei umane.
39

EVENIMENTE

De aceea, conștiinţa creștină și naţională ne îndeamnă să privim cu multă
responsabilitate și gravitate situaţia actuală a educaţiei, care înregistrează o degradare progresivă a rezultatelor actului educaţional în rândul tinerilor și plasează
România între ţările europene cu un procent semnificativ de abandon școlar și
delicvenţă juvenilă.
În acest sens, este necesară o intensificare a conlucrării tuturor factorilor
implicaţi în educaţie: statul, societatea civilă, părinţii, elevii și dascălii, centrele
eparhiale și parohiile, pentru a reduce efectele negative ale crizei contemporane
și pentru a promova principii educaţionale sănătoase, astfel încât educaţia să
devină o prioritate naţională constantă, o bază solidă a evoluţiei noastre spre
un viitor mai bun.
Începutul unui nou an școlar, pe lângă momentul festiv și al bucuriei că o
nouă generaţie pășește pentru prima dată pragul școlii, ne reamintește că educaţia este un drept fundamental al societăţii contemporane, care trebuie însă protejat
și promovat, pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a școlii românești, pentru a
reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinţilor
încrederea că nu există investiţie mai mare pentru viitorul copiilor decât educaţia
sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinţei cultivate și transmise.
La început de nou an școlar felicităm și binecuvântăm pe toţi elevii și
profesorii și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Învăţătorul lumii, să caute
cu milostivire asupra școlarilor și să le trimită în inimi, în minte și în grai, duhul
înţelepciunii și al înţelegerii, al cunoașterii și al știinţei, al credinţei și al evlaviei,
dăruindu-le lumina cunoștinţei Sale, spre dobândirea a toată învăţătura cea bună
și folositoare! (Te Deum la deschiderea anului școlar).

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Vizita canonică
a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
în Episcopia Sălajului
(13-16 septembrie)
Ioan Bușagă

În perioada 13-16 septembrie 2013, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită canonică în
Episcopia Sălajului, la invitaţia Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu. Cu
acest prilej, Patriarhul României împreună cu ierarhi membri ai Sfântului
Sinod au târnosit paraclisul Centrului eparhial din municipiul Zalău și
Biserica „Sfântul Prooroc Daniel“ din municipiul Jibou. Pentru mângâierea și binecuvântarea clerului și credincioșilor din Episcopia Sălajului, au
fost aduse de la Catedrala patriarhală cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh
Nectarie de la Eghina.
Prima vizită a Patriarhului României în Episcopia Sălajului
Înainte de pășirea pentru prima dată pe meleagurile Episcopiei Sălajului
a unui Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Întâistătătorul Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu delegaţia, care a adus racla cu
sfintele moaște, au fost primiţi în după-amiaza zilei de vineri, 13 septembrie,
pe aeroportul din Cluj-Napoca, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfinţitul Petroniu,
Episcopul Sălajului, însoţit de membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, și
de Preasfinţitul Vasile Someșeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului și Clujului.
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Primirea oficială a avut loc în aceeași zi, seara, la Catedrala episcopală „Înălţarea Domnului“ din municipiul Zalău, umplută până la refuz
de credincioșii sălăjeni, unde PS Episcop Petroniu a oficiat slujba de Te
Deum. La finalul slujbei de mulţumire adusă lui Dumnezeu, Chiriarhul
Sălajului și-a exprimat bucuria de a avea în eparhia rânduită spre păstorire
pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române și a prezentat pe scurt îndelungata și bogata istorie, dar și viaţa bisericească a credincioșilor ortodocși
din judeţ: „ziua de astăzi este una cu totul deosebită în istoria judeţului
nostru întrucât avem marea bucurie de a fi vizitaţi pentru prima dată de
un patriarh al României. De aceea, îi mulţumesc Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel pentru cinstea deosebită pe care ne-o face. Sfântul Apostol
Pavel a scris: Nu este nicio îndoială că cel mai mic ia binecuvântare de la
cel mai mare. Cu toate aceste eu nu găsesc alte cuvinte mai potrivite cu
care să-l întâmpin pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în catedrala din
Zalău decât Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului”. În continuare, Preafericitul Părinte Daniel a apreciat credinţa locuitorilor din
Episcopia Sălajului, credinţă mărturisită prin numeroasele biserici nou
construite: „suntem bucuroși că am ajuns într-o biserică nouă și mâine
vom sfinţi un paraclis nou, iar poimâine o altă biserică nouă. În mod deosebit apreciem cuvântul Preasfinţitului Episcop Petroniu care ne-a arătat
și vechimea și bogăţia istorică a acestei zone și a orașului în care ne aflăm.
Este foarte important însă ca să vedem cum s-a menţinut credinţa în perioadele grele ale istoriei, iar astăzi, după 45 de ani de comunism ateu, o
mulţime de biserici noi au apărut și se construiesc întrucât nevoile liturgice sunt reale. Cineva spunea că românii construiesc multe biserici pentru
că recuperează timpul în care nu li s-a dat voie să construiască biserici”.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit și despre sărbătoarea Înălţării
Sfintei Cruci, pe care Biserica Ortodoxă Română o sărbătorește a doua zi și
a subliniat exemplul vieţii Sfântului Ierarh Nectarie, Vindecătorul de boli,
ale cărui sfinte moaște au fost aduse spre închinare credincioșilor prezenţi
la Catedrala din Zalău: „cu slujba din seara aceasta am intrat în sărbătoarea sfântă și mare a praznicului împărătesc al Înălţării Sfintei Cruci. Noi,
în fiecare duminică la Utrenie cântăm: Iată, prin Cruce a venit bucurie la
toată lumea. Numai prin cruce, prin osteneală, răbdare și încercări simţim
bucuria Învierii care este ascunsă în Cruce și care se arată prin harul lui
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt de binecuvântare
în Catedrala Episcopală din Zalău, 13 septembrie 2013

Dumnezeu în viaţa oamenilor credincioși, viaţa personală, dar și viaţa comunităţilor. În seara aceasta avem în faţa noastră și în mijlocul nostru un om
care a transformat crucea în scară de Înviere și necazurile vieţii în bucurie.
Acesta este Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Ne-am gândit să aducem
bucurie în rândul credincioșilor din Zalău și Jibou prin prezenţa Sfântului
Nectarie de la Eghina”. De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a mulţumit pentru primirea frumoasă, pentru păstrarea credinţei ortodoxe
și pentru lucrarea sfântă de zidire a bisericilor, de zidire duhovnicească, de
misiune cultural-creștină și operă social-filantropică. Totodată, a îndemnat
clerul și credincioșii să urmeze exemplul vieţii Sfântului Ierarh Nectarie,
un om care a schimbat crucea ostenelilor, suferinţelor și a greutăţilor vieţii
în bucurie, întrucât bucuria Învierii este ascunsă în Cruce. În semn de preţuire pentru primirea din Catedrala „Înălţarea Domnului“ din municipiu,
Preafericirea Sa a dăruit pr. paroh Ioan Ghiurco o cruce de binecuvântare și
mai multe cărţi de cult și duhovnicești, iar mulţimii de credincioși, pliante
de prezentare a Catedralei patriarhale și a vieţii Sfântului Ierarh Nectarie de
la Eghina. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina au
rămas spre cinstire în Catedrala episcopală până seara târziu.
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„Un paraclis sfinţit este o prezenţă continuă a harului lui Dumnezeu“
A doua zi, încă de la primele ore ale dimineţii, numeroși preoţi, însoţiţi
de credincioșii lor veneau dinspre cartierele agitate ale orașului și din împrejurimi pentru a primi mângâiere, pace și întărire sufletească de la Sfântul
Ierarh Nectarie Taumaturgul, a cărui raclă cu sfinte moaște a fost așezată în
Paraclisul „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca“ din incinta Centrului eparhial al Episcopiei Sălajului din municipiul Zalău, sediu construit în urmă cu
trei ani. De asemenea, credincioșii au avut prilejul și să se închine în altarul
paraclisului din reședinţa episcopală, care a fost târnosit de către Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfinţitul
Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfinţitul
Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, și
Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului
și Sătmarului.
Paraclisul a primit hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca“ , întrucât la 18 octombrie 2007, ziua sărbătoririi acestui sfânt, s-a votat de către
membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, în
Biserica „Înălţarea Domnului“ din Zalău, înfiinţarea Episcopiei Sălajului.
După ungerea cu Sfântul și Marele Mir a Sfântului Altar, a icoanelor, a
picturii și stropirea cu apă sfinţită a paraclisului, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a arătat importanţa paraclisului pentru activitatea administraţiei bisericești, întrucât administraţia este o lucrare sfântă, o liturghie a dreptăţii, a păcii
și sfinţirii misiunii Bisericii în lume, prin modul de conducere, de chivernisire a
bunurilor Bisericii și promovare a persoanelor meritorii. „Rugăciunea este necesară nu numai atunci când săvârșim slujbe la biserică, ci este de mare nevoie și
pentru administraţia bisericească, pentru că și administraţia bisericească este o
liturghie, o slujire a lui Hristos prin misiunea pe care cei ce lucrează în conducerea Bisericii o împlinesc. Sfântul Teodor Studitul spunea că și cei care lucrează
în grădină sau în gospodărie liturghie săvârșesc, pentru că lucrează pentru cei
mulţi, pentru binele comun al obștii. Rugăciunea la Centrul eparhial, atât pentru cei care locuiesc în casă, cât și pentru cei care vin și lucrează aici, este de
mare trebuinţă, deoarece ea ne ajută să nu uităm că lucrarea noastră este o
lucrare sfântă. Activitatea Bisericii nu este sfântă doar duminica, ci în fiecare
zi a săptămânii, iar prezenţa unui paraclis este obligatorie. Paraclis înseamnă
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Moment din timpul slujbei de sfințire a Paraclisului „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”,
14 septembrie 2013

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de ierarhi, preoți și diaconi,
săvârșind Sfânta Liturghie în fața sediului Episcopiei Sălajului
45

EVENIMENTE

mângâiere și foarte adesea, mai ales astăzi, avem nevoie de întărire sufletească
pentru a împlini lucrarea sfântă și mântuitoare a Bisericii. Un paraclis sfinţit
într-un centru eparhial este o prezenţă continuă a harului lui Dumnezeu“, a
spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată, Preafericirea Sa a felicitat pe Preasfinţitul Episcop Petroniu
pentru iniţiativa amenajării și împodobirii acestui paraclis din Centrul eparhial și a precizat că orice altar de rugăciune este o ofrandă a poporului român
adusă Preasfintei Treimi. După slujba de târnosire, pe un podium special
amenajat în faţa sediului Episcopiei Sălajului, soborul de ierarhi, înconjurat
de preoţi și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, ale cărei răspunsuri liturgice
au fost date de corul preoţilor Episcopiei Sălajului. În cuvântul de învăţătură,
Patriarhul României a amintit evenimentele deosebite din istoria lemnului
Sfintei Cruci, dar și jertfele credincioșilor români sălăjeni pentru păstrarea
identităţii românești, a credinţei ortodoxe strămoșești și menţinerea comuniunii de credinţă cu românii ortodocși de peste munţi. Redăm în continuare
cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, cu ocazia sfinţirii Paraclisului Centrului eparhial, cu hramul
„Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”, din noul sediu al Episcopiei Sălajului,
sâmbătă, 14 septembrie 2013.
Sfânta Cruce - puterea Învierii și lumina bucuriei
„Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea!”
(Utrenia de Duminică)
Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci este o sărbătoare a întregii creștinătăţi,
fiind cea mai veche și mai importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci. În această zi sărbătorim de fapt amintirea a trei evenimente
deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci.
Mai întâi sărbătorim aflarea minunată a lemnului Sfintei Cruci la
Ierusalim, în anul 326, de către Împărăteasa Elena, care a încredinţat-o
apoi Episcopului Macarie al Ierusalimului. Mai târziu, în anul 335 Împăratul
Constantin cel Mare a efectuat un pelerinaj la Ierusalim, pentru a participa
la sfinţirea „Bisericii Învierii”, în data de 13 septembrie 335, iar a doua zi,
în data de 14 septembrie 335, pe amvonul acestei biserici, Episcopul
Macarie al Ierusalimului a înălţat Sfânta Cruce în faţa mulţimilor, întru
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pomenirea aflării Sfintei Cruci în anul 326 de către mama Împăratului
Constantin, Împărăteasa Elena, trecută la cele veșnice (329 sau 330). De
atunci, sărbătoarea aceasta a devenit tradiţie înscrisă în calendar până în
zilele noastre.
Ea a fost întărită sau confirmată în anul 629, când Sfânta Cruce, răpită de
perși la anul 614, a fost readusă la Ierusalim în anul 629 de către împăratul
bizantin Heraclius (575-641), care a depus-o, cu mare cinste, în „Biserica
Învierii”. Atunci, Patriarhul Ierusalimului, Zaharia a înălţat din nou Sfânta
Cruce în faţa mulţimii, iar sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a fost întărită,
reconfirmată, ca sărbătoare de biruinţă a Crucii asupra vrăjmașilor cotropitori,
dar și asupra vrăjmașilor nevăzuţi, demonii.
Anul acesta, 2013, este sărbătorit în Patriarhia Română ca „An omagial
al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena”, la împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare a Edictului de libertate
religioasă de la Mediolanum (Milano), în anul 313.
În iconografia noastră ortodoxă, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena
sunt reprezentaţi având Sfânta Cruce între ei, întrucât Sfântul Împărat
Constantin a descoperit Crucea, ca semn de lumină, pe cer, iar mama sa,
Elena, a descoperit Crucea de lemn în pământ, la Ierusalim. Astfel, înţelegem că Sfânta Cruce leagă cerul și pământul prin iubirea nesfârșită și
netrecătoare a lui Hristos pentru lume, în lumina cea neapusă a Preasfintei
Treimi.
Întrucât prin Crucea lui Hristos s-a arătat puterea iubirii mântuitoare a lui
Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 1, 18), noi, creștinii, cinstim Sfânta Cruce și ne
facem semnul ei când ne rugăm, dimineaţa, la prânz și seara, când începem
un lucru și când îl terminăm, în vreme de necaz și în vreme de bucurie.
Astăzi, trăim o mare bucurie duhovnicească pentru că, în lumina sărbătorii Cinstitei și de viaţă făcătoarei Cruci, am sfinţit Paraclisul Centrului eparhial, cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”, din noul sediu al Episcopiei
Sălajului, prima episcopie nou înfiinţată în ţară după alegerea noastră ca Patriarh
al României.
Ne reamintim acum că urmare a hotărârii Adunării Eparhiale a Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei, din 18 octombrie 2007, Sfântul Sinod, în ședinţa
de lucru din ziua de 22 octombrie 2007, a aprobat înfiinţarea Episcopiei
Sălajului, cu sediul în municipiul Zalău, și înscrierea noii eparhii în Statutul
pentru organizarea și funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Drumul Crucii, parcurs în istorie de credincioșii ortodocși români sălăjeni
care au împărtășit aceeași soartă cu toţi românii transilvăneni de-a lungul veacurilor, a fost presărat cu multe jertfe pentru păstrarea identităţii românești, a
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credinţei ortodoxe strămoșești și menţinerea comuniunii de credinţă cu românii
ortodocși de peste munţi.
Mulţimea martirilor și eroilor sălăjeni din toate timpurile, cunoscuţi ori
necunoscuţi, ne arată că, asemenea românilor ortodocși de pretutindeni, și
românii ortodocși sălăjeni au interiorizat taina Crucii și Învierii și au trăit istoria
acestor ţinuturi ca pe o Cruce și o Înviere mereu actualizate, adică suferinţă și speranţă, întristare și bucurie, plinind astfel cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care
zice: „lupta cea bună m-am luptat, (…) credinţa am păzit! De acum mi s-a gătit
cununa dreptăţii!” (2 Timotei, 4, 7-8)
Vizita canonică pe care o înfăptuim în această tânără eparhie a Bisericii
noastre din ţinuturile Sălajului ne oferă prilejul să constatăm la faţa locului
că priorităţile prezentate de Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu, cu prilejul
întronizării sale în data de 13 aprilie 2008, au început să prindă contur, spre slava
lui Dumnezeu și folosul eparhiei.
Rezultatul cel mai vizibil al activităţilor edilitar-gospodărești desfășurate
în eparhie sub îndrumarea directă a Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu
este finalizarea sediului Centrului eparhial, edificiu menit să adăpostească
Cancelaria, Administraţia și alte instituţii eparhiale, în cadrul cărora pot să-și
desfășoare activitatea în mod adecvat ostenitorii centrului eparhial.
Acest sediu eparhial are și scopul de a deveni un mijloc de întărire a comuniunii și unităţii dintre ierarh și membrii administraţiei eparhiale, dintre clericii
și credincioșii eparhiei, în vederea unei misiuni rodnice din punct de vedere administrativ, misionar-pastoral, cultural-educativ și social-filantropic.
O dimensiune cu totul aparte, care justifică participarea noastră împreună cu alţi ierarhi la acest eveniment, o reprezintă faptul că
edificarea noului sediu al centrului eparhial este în primul rând rodul eforturilor multiple ale clerului și credincioșilor sălăjeni, iar apoi al ajutorului venit
de la unele eparhii, de la autorităţile publice ale administraţiei centrale și
locale, sau de la unele persoane particulare.
Felicităm pe Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, și pe toţi
colaboratorii săi de la Centrul eparhial, dimpreună cu clerul, cinul monahal și
credincioșii eparhiei, dorindu-le multă sănătate, pace, bucurie și ajutor de la
Dumnezeu în lucrarea pastorală și social – misionară!
Ca semn de preţuire pentru activitatea liturgică și pastorală a Preasfinţiei
Voastre, vă oferim un set episcopal: cruce și engolpion, iar pentru Paraclisul
Centrului eparhial al Episcopiei Sălajului, cu hramul „Sfântul Apostol și
Evanghelist Luca”, oferim în dar o Sfântă Evanghelie, ferecată cu argint și email,
și un set de sfinte vase din argint filigran și email, toate realizate la Tipografiile și
Atelierele Patriarhiei Române, special pentru eparhia Sălajului.
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De asemenea, conferim distincţia CRUCEA PATRIARHALĂ pentru clerici, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române, Părintelui Vicar eparhial
Vasile Rus și Părintelui Inspector eparhial Ionuţ Pop, care s-au ostenit în mod
deosebit cu lucrările de construire și dotare a Centrului eparhial Zalău.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ocrotească și să umple de bucurii
duhovnicești, cu puterea Cinstitei și de viaţă făcătoarei Cruci, pe toţi binefăcătorii
și pe toţi ostenitorii acestui important așezământ eparhial pus în slujba clerului
și a credincioșilor ortodocși români de pe aceste binecuvântate plaiuri sălăjene.
Tuturor celor prezenţi la acest eveniment sfânt și solemn, ierarhi, autorităţi
de stat centrale și locale, cler și credincioși, vă dorim ani mulţi cu sănătate și
pace, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul Preasfinţitului Petroniu, Episcopul Sălajului cu ocazia sfinţirii
Paraclisului Centrului eparhial, cu hramul „Sfântul Apostol și Evanghelist
Luca”, din noul sediu al Episcopiei Sălajului, sâmbătă, 14 septembrie 2013:
Preafericite Părinte Patriarh, Înaltpreasfinţite
Părinte Mitropolit, Preasfinţiile Voastre,
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Preacuvioase Maici, distinse oficialităţi,
Iubiţi credincioși,
Înţeleptul Solomon a afirmat: „Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, și ceea
ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare” (Ecclesiastul
1,9). Cu toate că soarele luminează și încălzește aceste meleaguri de la crearea
lumii, astăzi este o zi unică în istoria acestor locuri, fiind binecuvântaţi de prezenţa în mijlocul nostru a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, aceasta fiind
prima vizită a unui întâistătător al Bisericii noastre în judeţul Sălaj, pentru care
ţin să îi mulţumesc în mod cu totul deosebit, căci a binevoit să accepte invitaţia de a târnosi paraclisul cu hramul „Sfântul apostol și evanghelist Luca” al
Centrului Eparhial din Zalău.
Dacă astăzi prăznuim „Înălţarea Sfintei Cruci” noi ne bucurăm căci cu
acest prilej Episcopia Sălajului a fost înălţată la cinstea de a primi vizita patriarhului României.
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Istoria Episcopiei Sălajului este una scurtă. Demersurile înfiinţării acesteia
au început în anul 2004, când un grup de iniţiativă format din preoţi și credincioși, în fruntea cărora s-a aflat Preacucernicul Părinte Ioan Ghiurco, a înaintat
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prima solicitare scrisă în acest
sens, urmată de altele.
Datorită reacţiilor negative ale anumitor persoane din conducerea
Episcopiei Oradiei de atunci aceste solicitări au ajuns direct la București, ocolind Episcopia Oradiei, motiv pentru care această iniţiativă nu a fost privită cu
ochi buni la Oradea.
După ce Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost întronizat ca Episcop
al Oradiei, în ziua de 25 februarie 2007, a fost de acord cu înfiinţarea unei
Episcopii în Sălaj, iar memoriile de înfiinţare au început să sosească la Episcopia
din Oradea unul după altul.
Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei a adresat Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Bartolomeu al Clujului rugămintea de a introduce
pe ordinea de zi a proximei ședinţe a Sinodului Mitropolitan problema înfiinţării unei Episcopii în Sălaj. Ședinţa respectivă a avut loc la Mănăstirea Nicula
în ziua de 7 iunie 2007, iar Sinodul Mitropolitan a fost de acord cu solicitarea,
cerând să fie urmaţi toţi pașii necesari în acest sens.
În 18 octombrie, la nici trei săptămâni de la întronizarea Preafericitului
Părinte Daniel ca cel de-al șaselea Patriarh al României, a avut loc ședinţa
Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului în biserica
„Înălţarea Domnului” din Zalău, sub președinţia Înaltpreasfinţitului Părinte
Mitropolit Bartolomeu, iar membrii acesteia au votat în unanimitate înfiinţarea
Episcopiei Sălajului.
Întrucât în ziua respectivă în calendarul creștin este pomenit „Sfântul
apostol și evanghelist Luca”, acest sfânt a fost ales ca ocrotitor al paraclisului
Centrului Eparhial din Zalău.
În 22 octombrie 2007 Sfântul Sinod al Bisericii noastre a votat în unanimitate înfiinţarea Episcopiei Sălajului.
În ziua de 30 noiembrie 2007 Consiliul Judeţean Sălaj a pus la dispoziţia
Episcopiei nou înfiinţate mai multe spaţii într-o clădire din Zalău, în care ne-am
desfășurat activitatea timp de patru ani și jumătate.
În 5 martie 2008 am fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca cel dintâi Episcop al acestei Eparhii.
În urma acestei alegeri Episcopia Oradiei, prin bunăvoinţa Preasfinţitului
Părinte Episcop Sofronie, a donat Episcopiei Sălajului întreg mobilierul și obiectele din apartamentul și biroul Arhiereului Vicar al Episcopiei Oradiei, precum
și autoturismul acestuia, dar și o sumă importantă de bani.
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În ziua de 13 aprilie a avut loc, în Catedrala din Zalău, întronizarea celui
dintâi Episcop al Sălajului, care a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte
Mitropolit Bartolomeu.
În 15 aprilie a fost numit aparatul administrativ al Centrului Eparhial și
s-a început activitatea Episcopiei Sălajului ca Eparhie de sine stătătoare. Atunci
ne-am lovit de faptul că nu aveam nici măcar ștampilă, cont în bancă și multe
altele, fără de care nicio instituţie nu își poate desfășura activitatea.
Ne-am creat condiţii bune în spaţiile primite de la Consiliul Judeţean,
însă nu era casa noastră și timpul trece repede, de aceea am încercat să obţinem
o clădire în care să fim noi proprietari, însă nu a fost nici una disponibilă.
Ne-am gândit atunci să construim un sediu nou. În zona centrală nu exista
niciun teren viran potrivit pentru acest scop, încât am început să negociem
cu diverși proprietari de teren să cumpărăm o bucată de pământ undeva la
marginea orașului.
Cunoscând preocupările conducerii Episcopiei de a achiziţiona un teren în
Zalău pentru construirea sediului eparhial, în anul 2009 o familie de buni creștini, care locuiește în această zonă a orașului, ne-a sugerat să amplasăm reședinţa
eparhială chiar pe locul în care ne aflăm. La acea vreme aici era un poligon al
Jandarmeriei care devenise nefuncţional datorită caselor construite pe cele două
coline laterale.
Pe atunci ministru al Administraţiei și Internelor, de care aparţine
Jandarmeria, era domnul Vasile Blaga. Prezentându-i situaţia, ne-a înţeles și a
făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să ne ajute, încât în ședinţa de Guvern din 17
martie 2010 s-a hotărât ca poligonul Jandarmeriei din Zalău să treacă în proprietatea Primăriei.
Aici trebuie să menţionez un lucru foarte important. Ședinţa de Guvern de
care vorbesc s-a ţinut la Iași. Eu am mare evlavie la Sfânta Parascheva, ale cărei sfinte
moaște se găsesc la Iași și eu sunt convins că Sfânta ne-a ajutat în demersul nostru.
În privinţa fostului poligon al Jandarmeriei mă simt obligat să mai fac o
precizare. Acesta avea peste 20 de hectare și a fost oferit Primăriei cu o singură
condiţie, ca Biserica Ortodoxă să primească o mică parte din el. Domnul ministru Vasile Blaga a repetat de nenumărate ori, „dacă în planul de dezmembrare al
poligonului nu figurează Biserica Ortodoxă, acesta nu va trece niciodată în proprietatea Primăriei”. Întrucât una dintre parohiile ortodoxe din Zalău avea de
recuperat mai multe hectare de pământ pe raza orașului, dar fostul amplasament
era ocupat, Municipalitatea i-a oferit la schimb, în această zonă, 2,60 hectare, pe
care Episcopia le-a cumpărat de la parohia respectivă.
În cele ce urmează voi prezenta foarte pe scurt principalele etape ale ridicării sediului eparhial.
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În 7 septembrie 2010 s-a pus piatra de temelie a clădirii.
În 25 noiembrie s-a turnat primul planșeu.
În 2011 s-a ridicat clădirea până la acoperiș, s-a realizat instalaţia electrică
și au fost tencuiţi pereţii.
În 2012 s-au continuat lucrările de finisare ale clădirii și s-a realizat instalaţia sanitară.
La 1 august 2012 s-a început pictarea paraclisului Centrului Eparhial, iar
în 12 septembrie am sfinţit piatra de temelie a paraclisului.
În 18 octombrie 2012, cu prilejul împlinirii a cinci ani de la înfiinţarea
Episcopiei Sălajului, am inaugurat parţial clădirea.
În 3 decembrie 2012 aparatul administrativ al Episcopiei și-a început activitatea aici.
În 30 ianuarie 2013 am săvârșit prima Sfântă Liturghie în paraclisul
„Sfântul apostol și evanghelist Luca”.
Ziua de astăzi însă este de departe cea mai importantă, pentru că încununează
și răsplătește toate eforturile depuse până acum, căci la rugăciunile Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel și ale ierarhilor prezenţi harul Sfântului Duh s-a coborât și
a sfinţit lucrul mâinilor noastre, trecându-l în categoria bunurilor sacre.
Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat aici, reproducând celebrele cuvinte: „Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale și
niciun cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor Tale!”.
În permanenţă am simţit ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce m-a făcut să
cuget mereu la cuvintele psalmistului: „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar
s-ar osteni ziditorii; de n-ar păzi Domnul cetatea, zadarnic ar veghea-o cel ce o
păzește” (Psalmul 126,1).
Îi mulţumesc în mod cu totul deosebit Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel pentru că a avut bunăvoinţa de a veni în Sălaj să oficieze slujba de târnosire a paraclisului Centrului nostru Eparhial și Sfânta Liturghie. Pentru noi este
o onoare fără precedent.
De asemenea, aduc alese mulţumiri Preafericirii Sale pentru odorul de
mare preţ, reprezentat de părticica din sfintele moaște ale Sfântul Ierarh Nectarie
de la Eghina, marele făcător de minuni, pe care le-a adus în aceste zile spre închinare în Episcopia noastră și pentru faptul că în doi ani la rând ne-a oferit câte
o sumă foarte mare de bani pentru ridicarea sediului eparhial, ceea ce îi conferă
calitatea de ctitor al acestuia.
Îi mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei al Clujului,
Maramureșului și Sălajului pentru faptul că a luat parte la slujba de târnosire a paraclisului Centrului Eparhial și la Sfânta Liturghie de astăzi. Și
Înaltpreasfinţia Sa este ctitor al sediului eparhial pentru că ne-a acordat un
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important sprijinit financiar în vederea construirii acestuia, atât ca Arhiepiscop
al Alba Iuliei, dar mai ales ca Mitropolit, pentru care îi mulţumesc încă o dată.
Aduc mulţumiri Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei care,
după cum aţi auzit, a făcut foarte multe pentru Episcopia noastră și mă bucur
nespus pentru că astăzi este împreună cu noi.
Îi mulţumesc Preasfinţitului Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar
al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, pentru că și-a lăsat misiunea din
Eparhie ca să fie alături de noi.
Pentru rolul decisiv avut de domnul ministru Vasile Blaga în trecerea poligonului Jandarmeriei în proprietatea Primăriei Zalău, dar și pentru faptul că
astăzi este alături de noi, îi mulţumesc.
Consiliul Judeţean Sălaj, prin amabilitatea domnului președinte Tiberiu
Marc, ne-a pus la dispoziţie spaţiile de la vechiul sediu al Episcopiei și ne-a
sprijinit financiar în vederea ridicării noului sediu, pentru care îi adresez alese
mulţumiri.
Posturile neclericale de la Centrul Eparhial au fost obţinute prin intervenţia domnului deputat Iuliu Nosa în Parlamentul României, care ne-a alocat,
atunci când s-a putut, și sume de bani de la bugetul de Stat, pentru care îi
mulţumesc.
Datorită râvnei depuse în ridicarea sediului eparhial, dar și a generoaselor donaţii personale, dintre preoţii Episcopiei s-au evidenţiat Preacucernicul
Părinte Vasile Rus, vicarul eparhial și Preacucernicul Părinte Ionuţ Pop, inspectorul eparhial, cărora de asemenea le adresez cuvânt de mulţumire. Mă bucur
nespus de faptul că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a oferit celor doi
preoţi Crucea patriarhală, pe care eu consider că o merită din plin, pentru care
îi mulţumesc Preafericirii Sale. Valoarea acestor cruci este sporită de faptul că
Preafericitul Părinte Patriarh le-a înmânat personal celor doi preoţi și pentru că
sunt primele cruci patriarhale oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în
Episcopia Sălajului.
În semn de preţuire faţă de Preafericirea Voastră, Preacucernicii Părinţi
Ștefan Boldea, Mircea Gâlgău și Viorel Iancău, foști colegi de an ai Preafericirii
Voastre la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, preoţi în Episcopia
Sălajului, au donat portretul Preafericirii Voastre din paraclis, pentru care le
mulţumesc.
Același gest l-au făcut și colegii Înaltpreasfinţiei Voastre, însă fiind prea
mulţi, nu îi mai pomenesc cu numele, dar le mulţumesc.
Mă simt obligat să mai amintesc două nume, domnul Valentin Vălcăuan,
care a donat materiale și bani cu o generozitate greu de imaginat, și domnul Ovidiu
Duma, care ne-a oferit o sumă foarte mare de bani. Le mulţumesc din inimă.
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Pe lângă sumele de bani alocate sau donate de instituţiile și persoanele deja
menţionate am primit donaţii foarte generoase din ţară și din străinătate, la care se
adaugă obolul preoţilor, stareţilor și stareţelor, precum și al multor credincioși din
Episcopia Sălajului, cărora le mulţumesc. Sunt dator să amintesc faptul că pe parcursul lucrărilor am avut peste 5000 de voluntari, preoţi și credincioși din parohii, care
au ajutat pe șantierul Episcopiei cu tot ce a fost nevoie. Le mulţumesc foarte mult.
Bunul Dumnezeu să răsplătească însutit și înmiit jertfa tuturor celor care
au ajutat Episcopia noastră.
Aduc mulţumiri domnului Matei Tibor, administratorul firmei Strong
Construct SRL, precum și angajaţilor acestei firme, care au executat cu mult
profesionalism lucrările la clădirea Centrului Eparhial.
Îi mulţumesc domnului Gabriel Ursuţ, cel care a realizat frumoasa pictură
a paraclisului Centrului Eparhial. Aduc mulţumiri conducerii Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Sălaj, precum și celei a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Sălaj pentru că au vegheat la buna desfășurare a sărbătorii de astăzi.
Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că am încheiat lucrările la Centrul
Eparhial, urmând ca în perioada următoare să ne mobilizăm pentru a achita și
datoriile acumulate.
Mai avem însă încă o datorie de suflet, aceea de a contribui mai mult la
ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului, întrucât această mare responsabilitate
apasă prea greu numai pe umerii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Este
jenant pentru noi ca Biserică să nu avem o catedrală patriarhală reprezentativă,
cum au alte popoare ortodoxe care sunt mai mici și poate mai sărace decât noi.
Vizita Preafericirii Voastre în Sălaj în aceste zile nu este întâmplătoare. În
30 august 1940, prin odiosul dictat de la Viena, Ardealul de Nord a fost cedat
Ungariei, iar la numai două săptămâni, în noaptea de 13 spre 14 septembrie,
trupele horthyste, conduse de unii localnici maghiari din Ip, au intrat prin casele
românilor, asasinând 157 de persoane, aceasta fiind una dintre paginile cele mai
însângerate ale istoriei judeţului Sălaj. Prezenţa Preafericirii Voastre în mijlocul
nostru în aceste zile constituie un balsam așezat deasupra rănilor închise, dar
necicatrizate în totalitate, ale românilor din acest judeţ și cea mai înaltă binecuvântare pe care o puteam primi.
Cugetând la ziua de astăzi gândul îmi fuge la o relatare din Vechiul
Testament, în care citim că Iosua Navi și fiii lui Israel au purtat o bătălie la
Ghibeon, „iar soarele și luna s-au oprit pe loc până când Domnul a făcut izbândă
asupra vrăjmașilor lor. Și s-a oprit soarele în mijlocul cerului; și nu s-a mișcat
spre asfinţit până la sfârșitul unei zile. Iar o zi ca aceea n-a mai fost nici înainte
și nici după” (Iosua Navi 10,13-14). Soarele nu s-a oprit astăzi în loc pentru noi,
nici luna, însă cu prilejul primei vizite a unui patriarh al României în judeţul
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nostru suntem conștienţi că ziua de astăzi este cea mai măreaţă din istoria bisericească a Sălajului.
Vă mulţumesc pentru că aţi venit în număr atât de mare, preoţi și mireni,
din toate colţurile Eparhiei, pentru a fi alături de noi la sărbătoarea de astăzi.
Bunul Dumnezeu să vă facă parte de o zi binecuvântată, cu mult spor duhovnicesc și bucurie sfântă.
Întrucât în urmă cu două zile Preafericitul Părinte Daniel a împlinit șase
ani de când a fost ales Patriarhul României, să îi cântăm cu toţii „Pe Stăpânul și
Patriarhul nostru, Doamne îl păzește întru mulţi ani!”. Amin!

În semn de mulţumire și preţuire, Chiriarhul Sălajului a dăruit
Patriarhului Bisericii noastre o icoană a Maicii Domnului, ocrotitoarea
municipiului Zalău.
Sfinţirea Catedralei Văii Someșului din Jibou
În a treia zi a vizitei canonice, duminică 15 septembrie, în Episcopia
Sălajului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a fost în mijlocul credincioșilor din Jibou, pentru a târnosi împreună cu IPS Mitropolit Andrei și PS
Episcop Petroniu biserica cu hramurile „Sfântul Prooroc Daniel“ și „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe“. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a arătat semnificaţiile duhovnicești ale Evangheliei
Duminicii după Înălţarea Sfintei Cruci, în care ne sunt prezentate treptele
urmării și unirii cu Mântuitorul Iisus Hristos. Redăm în continuare cuvântul
Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la
slujba de sfinţire a bisericii cu hramurile „Sfântul Prooroc Daniel” și „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”, din orașul Jibou, judeţul Sălaj, duminică, 15 septembrie 2013.
„Cerul pe pământ” – sfinţirea bisericii noi
Sfinţirea bisericii cu hramurile „Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”din Jibou este un eveniment mare și binecuvântat pentru
Biserica noastră în general, dar în mod special pentru comunitatea harnică și
darnică a acestui oraș, care se adună în noua biserică pentru a păstra vie flacăra
credinţei ortodoxe strămoșești și a spori dragostea faţă valorile spiritualităţii și
culturii românești.
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Primirea Părintelui Patriarh Daniel în biserica „Sfântul Proroc Daniel”
și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Jimbou, 15 septembrie 2013

Moment din timpul slujbei de sfințire a bisericii „Sfântul Proroc Daniel”
și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Jimbou
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Zidirea unei biserici și sfinţirea ei are loc odată la 100-200 de ani și înseamnă
în istoria unei comunităţi un moment sfânt și solemn prin care se aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat și în același timp se cere harul
Lui sfinţitor ca această lucrare - ofrandă a clerului și credincioșilor - să fie sfinţită
așa cum sfinţim în biserică darurile pe care le aducem la Sfântul Altar.
Construită cu multă jertfă și râvnă duhovnicească, noua biserică din Jibou,
sfinţită astăzi, reprezintă împlinirea unui proiect care, la fel ca în multe alte
locuri din ţară, a început după căderea regimului comunist în anul 1989. De
atunci Biserica noastră a început să folosească libertatea de a-și construi noi
locașuri de cult, potrivit nevoilor liturgice actuale.
Ca spaţiu sacru de rugăciune, biserica sfinţită este în același timp darul oamenilor adus lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece aceasta
a devenit prin sfinţire Casa Preasfintei Treimi, în care se adună creștinii rugători
pentru a celebra în iubirea milostivă a Preasfintei Treimi. De aceea, la sfârșitul slujbei de sfinţire se cântă: “Această biserică, Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o,
Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o și a sfinţit sufletele noastre!”
Prin urmare, o biserică în care se săvârșesc Sfintele Taine ale iubirii eterne
a lui Dumnezeu pentru oameni este un semn de binecuvântare asupra comunităţii
credincioșilor și asupra orașului în care a fost construită și sfinţită această biserică.
Biserica nouă pe care credincioșii o oferă Mântuitorului Iisus Hristos ca dar
sau ofrandă a credinţei, hărniciei, înţelepciunii, priceperii și dărniciei lor devine,
prin sfinţire, “poartă a cerului și casă a lui Dumnezeu” (Facere 28, 17), icoană profetică a Ierusalimului ceresc, așa cum auzim în slujba de sfinţire a noii bisericii.
Prin această “poartă a cerului” intră Hristos - Împăratul Slavei, Care, după
Învierea Sa din morţi, S-a înălţat întru slavă la cer și a așezat umanitatea Sa pe
tronul slavei Preasfintei Treimi. Prin sfinţirea bisericii noi, Hristos, Domnul puterilor cerești, împreună cu îngerii, intră în mod tainic în această biserică și rămâne
mereu prezent în ea prin Sfintele Taine și prin toate slujbele săvârșite aici, dăruind celor ce se roagă darurile Sale cerești: iertarea păcatelor, fericirea comuniunii
omului cu Dumnezeu și arvuna vieţii veșnice din Împărăţia lui Dumnezeu, după
cum se arată în cele trei Evanghelii care se citesc la slujba de sfinţire a bisericii: Matei 16, 13-19, Luca 10, 38-42 și 11, 27-28 și Ioan 10, 22-28. Așadar,
prin însăși construcţia și podoaba bisericii, noi oferim lui Dumnezeu daruri
pământești, materiale, iar El ne oferă daruri cerești, spirituale și veșnice.
Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar în modul cel mai direct și receptiv este prezent în biserica sfinţită, în Casa Lui, în care vede, ascultă și binecuvintează pe cei care Îl cheamă în rugăciune, se împărtășesc cu Sfintele Taine și
împlinesc voia Lui în viaţa lor, în comuniune cu toţi sfinţii lui Dumnezeu din
toate timpurile și din toate locurile.
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Numită „laborator al Învierii” de către Sfântul Maxim Mărturisitorul (sec.
VII) sau „anticameră a Împărăţiei cerurilor” de către Sfântul Nicolae Cabasila
(sec. XIV), fiecare biserică ortodoxă sfinţită reprezintă „cerul pe pământ”, cum
spunea Sfântul Gherman, Patriarhul Constantinopolului (sec. VIII), pentru ca
pe om să-l înalţe duhovnicește la ceruri, în iubirea Preasfintei Treimi și comuniunea sfinţilor.
Noi cinstim biserica locaș de cult și ne închinăm în faţa Sfântului Altar
pentru că în biserica sfinţită prin lucrarea Sfântului Duh este prezent și lucrător
Însuși Hristos Domnul, Mirele Bisericii, Care sfinţește obștea rugătoare a credincioșilor „ca s-o înfăţișeze Sieși, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori
altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană” (cf. Efeseni 5, 23).
Prin intrarea în biserica sfinţită, prin închinarea la sfintele icoane, prin participarea, cu multă credinţă și evlavie, la sfintele slujbe, prin împărtășirea cu Sfintele
Taine, credinciosul se sfinţește și se luminează, pentru a sfinţii apoi spaţiul în care
trăiește și muncește. De aceea, se spune că „omul sfinţește locul”. Desigur, omul
sfinţește locul îndeosebi dacă se sfinţește mai întâi pe sine în sfânta biserică a lui
Dumnezeu, prin rugăciune și împărtășire cu Hristos Cel Unul Sfânt.
Potrivit cuvintelor Sfântului Irineu de Lyon (sec. II), Biserica a fost „sădită
în lume ca un paradis” fiind centrul liturgic al creaţiei, deoarece creaţia întreagă,
universul sau cosmosul se sfinţește prin Duhul Sfânt invocat de Biserică. În viaţa
Bisericii creștinul participă la pelerinajul sau trecerea umanităţii „de la moarte la
viaţă și de pe pământ la cer” (Canonul Învierii). Biserica este corabia care ajută
pe oameni să treacă de la viaţa pământească vremelnică la viaţa cerească veșnică.
Astfel, ca „Poartă a cerului” și “Casă a Preasfintei Treimi” biserica locaș de
închinare exprimă vocaţia lumii de a participa la slava cerească și bucuria eternă a
Preasfintei Treimi, în „cerul nou și pământul nou” în care moarte nu va mai fi (cf.
Apocalipsă, 21). În acest sens, Sfintele Taine săvârșite în biserica sfinţită sunt arvună
a vieţii și bucuriei veșnice din Împărăţia lui Dumnezeu, simbolizată de Sfântul Altar
cu ușile împărătești și catapeteasma lui, vedere iconică a venirii în slavă a lui Hristos la
sfârșitul veacurilor, înconjurat de Sfinţii Apostoli și Sfinţii Îngeri (cf. Matei 25, 31).
Sfinţirea bisericii ne invită, de asemenea, la sfinţirea vieţii noastre, ca înnoire
a omului după chipul lui Hristos sau ca sălășluire a vieţii lui Hristos în viaţa
noastră (cf. Galateni, 2, 20). Din acest motiv, după sfinţirea noii bisericii, toţi
credincioșii ortodocși prezenţi la acest eveniment primesc binecuvântarea să intre
în Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă
din Altar, fiecare rugându-se lui Dumnezeu să sfinţească viaţa lui așa cum a fost
sfinţită biserica nouă sau reînnoită.
Într-o lume din ce în ce mai secularizată, legată exclusiv sau excesiv de
bunurile materiale limitate și trecătoare, semnificaţiile teologice și duhovnicești
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfințind catapeteasma bisericii „Sfântul Proroc Daniel”
și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Jimbou

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel oferind distincții clericilor bisericii „Sfântul Proroc Daniel”
și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Jimbou
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ale sfinţirii unei noi biserici ne cheamă azi să redescoperim și să trăim adevărul esenţial că omul este chemat la sfinţire și viaţă veșnică în iubirea lui
Dumnezeu Cel Sfânt și veșnic Viu. Iar tot binele pe care l-a săvârșit omul pe
pământ devine lumină și are valoare veșnică în ceruri. De aceea, biserica sfinţită
ca „poartă a cerului” nu poate fi înlocuită cu nimic din lumea aceasta. Numai în
biserică se primește iertarea păcatelor și arvuna vieţii veșnice, iar rugăciunea
pentru cei vii și cei morţi din biserică arată că iubirea izvorâtă din credinţă
este mai tare decât moartea.
În încheiere, dorim să exprimăm aprecierea și preţuirea noastră pentru
toată lucrarea care s-a desfășurat cu multă dăruire și iubire jertfelnică la această
biserică nouă din Jibou.
Felicităm pe Părintele Dan Dregan, protopop de Jibou, precum și pe
Părintele paroh Gheorghe Longodor, care împreună sunt ctitorii bisericii cu hramurile: „Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și preoţi
slujitori la altarul acesteia.
Ca semn al preţuirii și binecuvântării noastre, le conferim CRUCEA
PATRIARHALĂ pentru clerici, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române.
Totodată, felicităm pe toţi credincioșii acestei parohii, harnici și dinamici,
luminaţi de evlavie și credinţă, pe toţi donatorii și ajutătorii acestui sfânt lăcaș,
precum și pe toţi ierarhii, autorităţile de stat centrale și locale, clericii și credincioșii prezenţi la acest eveniment sfânt și solemn de spiritualitate creștină și
demnitate românească.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ocrotească această biserică și pe
toţi închinătorii și binefăcătorii ei, dăruindu-le pace și bucurie, sănătate și mântuire, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria Bisericii lui Hristos.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul Preasfinţitului Petroniu, Episcopul Sălajului, la slujba de sfinţire a bisericii cu hramurile “Sfântul Prooroc Daniel” și “Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe”, din orașul Jibou, judeţul Sălaj, duminică, 15 septembrie 2013:
Preafericite Părinte Patriarh, Înaltpreasfinţite
Părinte Mitropolit, Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Preacuvioase Maici, distinse oficialităţi, iubiţi credincioși,
Locuitorii orașului Jibou au îmbrăcat astăzi straie de sărbătoare pentru
a-l întâmpina pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
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Române, care a binevoit să vină în această localitate să târnosească biserica cu
hramurile „Sfântul Prooroc Daniel” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, pentru care îi mulţumesc.
Întrucât astăzi îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș,
Mitropolitul Banatului, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut în judeţul Timiș și și-a început slujirea arhierească la Timișoara, consider că a fost trimis
de Dumnezeu și de Sfântul Iosif tocmai în această zi pentru a ne face mare bucurie.
Jiboul este al treilea oraș al judeţului Sălaj, după Zalău și Șimleu Silvaniei,
având aproximativ 10 100 locuitori, dintre care 7 244 sunt ortodocși, reprezentând 72% din populaţia urbei.
Prima atestare documentară a Jiboului datează din anul 1205, când se numea
Chybur. În decursul vremurilor a mai fost cunoscut sub numele de Zybo, Sybo,
Dsibo, Zsibo, Jibău, precum și alte derivate. Demn de menţionat este faptul că
toate denumirile localităţii au aceeași formă fonetică, Jibo, doar prima consoană
cunoscând o serie întreagă de variante în trecerea timpului. Întrucât acest cuvânt
este lipsit de sens în limbile română, maghiară și germană, nu excludem să provină de la numele unei persoane, cel mai probabil „Iosif”, „Joseb”, a cărui formă
prescurtată „Sibo” a ajuns ulterior Jibou, prin transformarea lui „S” în „J”, sub
influenţă maghiară, respectiv prin adăugarea terminaţiei românești „ou”.
În anul 1968 Jiboul a fost declarat oraș.
În această localitate există două lăcașuri de cult ortodoxe, cel în care ne
aflăm, precum și biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ridicată
între anii 1930 și 1932.
În timpul regimului trecut în Jibou existau două parohii ortodoxe și doi
preoţi, cu o singură biserică. Datorită râvnei preoţilor și evlaviei credincioșilor
frecvenţa la sfintele slujbe era foarte bună, încât lăcașul de cult era neîncăpător.
În această situaţie s-a dorit extinderea bisericii, însă autorităţile vremii nu au
îngăduit acest lucru.
În urma evenimentelor din decembrie 1989 s-a pus problema ridicării încă
unei biserici în Jibou, la care să contribuie ambele parohii din oraș, iar ideea
a fost acceptată de credincioși cu mult entuziasm. Realizarea lucrării i-a fost
încedinţată celui mai tânăr dintre cei doi preoţi, în persoana Preacucernicului
Părinte Gheorghe Longodor.
În anul 1990 Primăria orașului a oferit terenul pentru noua biserică, iar în
16 iunie 1991 Preasfinţitul Părinte Ioan Crișanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei
Oradiei, a sfinţit piatra de temelie a viitoarei biserici cu hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe - purtătorul de biruinţă”.
În anii 1991-1992 s-au primit avizele necesare ridicării lăcașului de cult,
iar în 1992 s-au realizat săpăturile fundaţiei.
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Datorită lipsei de fonduri și a dimensiunilor mari ale bisericii lucrările au
avansat într-un ritm lent. Astfel, în anul 1993 s-a pus fundamentul talpei bisericii, în 1995 s-a ajuns la cota zero, iar în 2002 s-a amenajat demisolul pentru a
se putea săvârși aici sfintele slujbe, acesta fiind târnosit în ziua de 23 aprilie 2002
de către Preasfinţitul Părinte Petroniu Sălăjanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei
Oradiei. Din acel moment s-a și început slujirea în demisolul bisericii, încât
ambele parohii din oraș au avut propriul spaţiu liturgic.
În 2004 s-a reușit acoperirea bisericii. În anul 2005 postul de preot paroh
a fost încredinţat Preacucernicului Părinte Dan Dregan, actualul Protopop al
Jiboului, sub conducerea căruia s-au tencuit pereţii în interior și în exterior, s-a
vopsit acoperișul, s-a realizat pictura, s-au confecţionat iconostasul și mobilierul,
iar sfântul lăcaș a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe.
În 7 mai 2013, în cea de-a treia zi de Sfintele Paști, a fost inaugurată
slujirea în biserică, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte
Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de un numeros sobor de preoţi, în
prezenţa unui mare număr de credincioși.
Pe parcursul lucrărilor de ridicare și finisare ale bisericii, care nu au fost
lipsite de greutăţi și ispite din partea vrăjmașului, s-a simţit din plin purtarea de
grijă a lui Dumnezeu și s-a constatat hărnicia și râvna celor doi preoţi, precum și
dărnicia și jertfelnicia bunilor credincioși din Jibou.
Astăzi însă, cu prilejul târnosirii bisericii de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, care este cea mai importantă zi din istoria acestui sfânt lăcaș,
suntem conștienţi că greutăţile s-au încheiat, eforturile și jertfa au fost binecuvântate, iar ctitorii vor fi pomeniţi la Sfântul Altar cât va dura biserica, primind
ca răsplată binefacerile lui Dumnezeu atât în această viaţă, cât și în veșnicie.
Catedrala, prin definiţie, este biserica aflată în vecinătatea reședinţei unui
arhiereu, în care acesta oficiază sfintele slujbe de marile praznice, dar și cu prilejul celor mai importante evenimente din Eparhie. Dimensiunile unui lăcaș de
cult, oricât de mari ar fi ele, nu îi conferă acestuia statutul de catedrală. Cu toate
acestea, ţinând cont de faptul că biserica în care ne aflăm este atât de mare și
de frumoasă, dar mai ales pentru că a fost sfinţită de către patriarhul României,
consider că poate fi supranumită pe bună dreptate: „Catedrala văii Someșului”.
Biserica sfinţită astăzi are două hramuri, după numele celor doi preoţi care
au ostenit la înălţarea ei. Acesta nu este un semn de mândrie, ci de iubire și respect al celor doi faţă de sfinţii protectori ai căror nume le poartă de la botez. De
vreme ce pe parcursul întregii vieţi au simţit ajutorul sfinţilor ocrotitori, în semn
de recunoștinţă le-au înălţat biserică sfântă. Pentru enoriașii bisericii acesta este
un câștig, căci în loc de unul, au doi patroni spirituali.
Cele mai preţioase edificii și lucruri materiale din această lume sunt bisericile și obiectele sfinţite, care prin săvârșirea unei anumite slujbe și stropirea cu
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apă sfinţită sunt scoase din uzul comun, devenind bunuri sacre. Dacă cineva le
folosește în alt scop decât cel pentru care au fost consacrate, le profanează sau le
pângărește, readucându-le din sacru în profan. Cu toate acestea, oricât de sfântă
ar fi o biserică, aceasta rămâne pe pământ, și nimeni dintre cei ajunși în împărăţia lui Dumnezeu nu o ia cu el, de aceea preocuparea de căpetenie a oricărui
creștin trebuie să fie trăirea personală, căci prin aceasta dobândește mântuirea,
pe când bisericile de lemn sau de zid sunt doar mijloace prin care se câștigă raiul.
Din nefericire, unele biserici se degradează odată cu trecerea vremii, din
cauza stihiilor acestei lumi, ori poate sunt ruinate sau complet demolate de vrăjmași în mod intenţionat. Creștinii buni suferă enorm din această pricină, însă din
această lecţie dureroasă învaţă să nu se atașeze prea mult de bunurile materiale,
ci să-și sporească nevoinţele trupului. Sfântul Apostol Pavel a scris în acest sens:
„Vă îndemn, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să vă înfăţișaţi trupurile
voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu; aceasta fiind închinarea voastră cea duhovnicească” (Romani 12,1). Spre deosebire de lăcașul de
închinare, care rămâne pe pământ, trupul omului, care este „templu al Duhului
Sfânt” (I Corinteni 6,19), va învia și împreună cu sufletul va lua răsplată veșnică
de la Dumnezeu, în funcţie de faptele săvârșite în viaţa pământească.
De câţiva ani am propus ca fiecare localitate din Episcopia Sălajului să își
aleagă câte un sfânt protector, recomandând să se ţină cont în acest sens și de
hramul bisericii. După o perioadă îndelungată de reflecţii și consultări, preoţii
și cele două consilii parohiale din Jibou au hotărât ca „Sfântul Prooroc Daniel”
să fie ocrotitorul orașului. Cu prilejul târnosirii de astăzi proclamăm în mod
solemn această hotărâre și expunem spre închinare icoana „Sfântului Prooroc
Daniel - Ocrotitorul Jiboului”.
Îi mulţumesc în mod deosebit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru faptul că a binevoit să poposească în mijlocul credincioșilor din Jibou și
să târnosească biserica cu hramurile „Sfântul Prooroc Daniel” și „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe”.
Cuvânt de mulţumire aduc Preafericirii Sale și pentru crucile patriarhale
acordate Preacucernicilor Părinţi Dan Dregan și Gheorge Longodor de la această
biserică. Repet ceea ce am afirmat și ieri cu prilejul târnosirii paraclisului „Sfântul
Apostol și Evanghelist Luca” al Centrului Eparhial din Zalău, valoarea acestor
cruci este mult sporită prin faptul că au fost oferite personal de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel celor doi preoţi.
Îi mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei care și-a lăsat
tot ce avea în Eparhie, chiar reprogramând o sfinţire, pentru a fi în aceste zile
împreună cu noi.
Îi felicit pe cei doi preoţi ai bisericii în care ne aflăm pentru întreaga activitate depusă în „ogorul Domnului”. Din moment ce lucrările la sfântul lăcaș s-au
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încheiat, îi îndemn să-și sporească activitatea pastorală, lucrând cu mai multă
râvnă la biserica cea din sufletele credincioșilor.
Le mulţumesc tuturor ctitorilor și binefăcătorilor care au contribuit, fiecare după putere și bunăvoinţă, la ridicarea, înfrumuseţarea și înzestrarea acestei
sfinte biserici cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe. Bunul Dumnezeu
să vă răsplătească cu cele cerești în locul celor pământești și să își reverse asupra
dumneavoastră darurile Sale cele îmbelșugate.
Le mulţumesc părinţilor împreună slujitori de astăzi, precum și credincioșilor care au luat parte la sfinţirea bisericii și la Sfânta Liturghie, numărul lor mare
datorându-se și prezenţei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în mijlocul nostru.
Bunul Dumnezeu să ne ajute tuturor. Amin!

În cuvântul său de mulţumire, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei
a precizat: „Dăm slavă lui Dumnezeu de la cer până la pământ pentru zilele
minunate de ieri și de astăzi. Zile minunate pe care le-a provocat Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel venind să sfinţească și sediul eparhial, precum și această
biserică măreaţă din Jibou. Cuvântul Preafericirii Sale de astăzi a fost minunat
și a spus mai bine decât noi ce importanţă mare are biserica. O spune și din

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul ierarhilor, preoților și credincioșilor la biserica
„Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Jimbou
64

Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Episcopia Sălajului

prea plinul cunoștinţelor teologice, dar și din experienţa de zi cu zi pentru
că Preafericirea Sa este dintre noi cel mai mare ctitor. Nu putem noi număra
acum toate ctitoriile, dar cea mai mare și care va rămâne peste sute de ani va fi
măreaţa Catedrala Patriarhală. Vă mulţumim Preafericirea Voastră că sunteţi cu
noi în mitropolia noastră, în Episcopia Sălajului”.
Din partea slujitorilor noii biserici sfinţite din Jibou, Preafericirea Sa a
primit o icoană a Sfântului Prooroc Daniel și cărţi, IPS Mitropolit Andrei, o
icoană cu Sfântul Apostol Andrei, iar PS Episcop Petroniu, o icoană cu chipul
Sfântului Mucenic Petroniu. Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina
au rămas acolo spre închinare până luni, 16 septembrie 2013, orele 13:00.
Patriarhul României a vizitat sediul Centrului mitropolitan
al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului
După plecarea de la sediul Centrului eparhial al Episcopiei Sălajului din
municipiul Zalău, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat sediul
Centrului eparhial al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Cu acest
prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat cadrele didactice și pe
elevii seminariști adunaţi în curtea Centrului eparhial pentru evenimentul festiv

Moment din timpul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la sediul Centrului mitropolitan din Cluj
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și religios dedicat începutului de an școlar, și le-a adresat multă sănătate, ajutor
de la Dumnezeu și mult progres în procesul de formare spirituală și intelectuală.
La eveniment au participat clerici din cadrul sectoarelor Centrului eparhial, dar
și părinţi și rude apropiate ale tinerilor elevi seminariști. Pe lângă binecuvântare și cuvintele de încurajare, cei prezenţi au avut ocazia de a se închina cinstitelor moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Vindecătorul de boli.
Cu prilejul vizitei canonice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu
ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, a târnosit paraclisul Centrului eparhial din
municipiul Zalău și Biserica „Sfântul Prooroc Daniel“ din municipiul Jibou. La
evenimentele deosebite din cele două orașe sălăjene a fost adusă spre cinstire de
la Catedrala patriarhală racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina,
Vindecătorul de boli. La finalul vizitei canonice în Episcopia Sălajului, IPS
Mitropolit Andrei al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului a declarat: „Pentru mitropolia noastră a fost prilej de mare bucurie și o binecuvântare
duhovnicească prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în zilele acestea
în Sălaj și apoi, la întoarcerea spre casă, cu un mic popas la Cluj. Oricum, pe
lângă faptul că ne bucurăm când vine Preafericitul, din punct de vedere misionar
și pastoral impactul prezenţei Preafericirii Sale și cuvintele de îmbărbătare și de
învăţătură pe care le-a rostit și pentru creștinii din Zalău, și pentru creștinii din
Jibou sunt de mare importanţă. Dăm slavă lui Dumnezeu și-L rugăm să ţină pe
Preafericitul Părinte Patriarh «întreg sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând
cuvintele adevărului Său»“.
De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a precizat: „Îi dăm
slavă lui Dumnezeu pentru această primă vizită în Sălaj a unui Patriarh al
României. A fost o mare onoare, o mare bucurie și acestea s-au văzut prin
mulţimile de credincioși prezenţi la sfintele slujbe, la Te Deum vineri seara,
la slujba de sfinţire și Sfânta Liturghie de sâmbătă, de la Centrul eparhial,
și la târnosirea și Sfânta Liturghie de duminică, de la Jibou. Mulţumim lui
Dumnezeu, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Andrei și tuturor credincioșilor,
care au fost atât de aproape de noi în aceste zile, preoţilor slujitori și celor care
au fost de faţă la sfintele slujbe“.
Această vizită canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a însemnat un eveniment istoric și duhovnicesc deosebit, întrucât clerul și credincioșii Episcopiei Sălajului au primit pentru prima oară vizita unui Întâistătător
al Bisericii Ortodoxe Române.
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Vizita canonică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Episcopia Sălajului
Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s canonical visit to the
Bishopric of Sălaj
Between the 13th and the 16th of September 2013, His Beatitude Father
Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, paid a canonical visit to the
Bishopric of Sălaj, at the invitation of His Grace the Most Reverend Bishop Petroniu.
It is on this occasion that the Patriarch of Romania, sided by hierarchs members of
the Holy Synod, consecrated the chapel of the Diocesan Centre in the municipality
of Zalău, as well as „Sfântul Proroc Daniel” Church in the municipality of Jibou.
Therewith, the holy relics of Saint Hirarch Nektarios of Egina were brought from the Patriarchal Cathedral, for the consolation and blessing of the clergy
and faithful of the Bishopric of Sălaj. The diocesan chapel was given the name of
„Saint Luke, the Apostol and Evangelist” as patronal festival as it was on the 18th of
October, the very feast-day of the Saint, that the members of the Diocesan Assembly
of the Bishopric of Oradea, Bihor and Sălaj voted, in The Ascension of the Lord
Church in Zalău, the setting up of the Bishopric of Sălaj.
On Sunday, the 15th of September, i.e. the third day of the canonical visit that
he paid in the Bishopric of Sălaj, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church
was to be found in the bosom of the faithful of Jibou, with a view to consecrating,
assisted by His Eminence Metropolitan Andrei and His Grace Bishop Petroniu,
the church with patronal festivals on „Saint Daniel, the Holy Prophet” and „Saint
George, the Great Martyr”. Jibou is the third important town in Sălaj County, after
Zalău and Șimleu Silvaniei, whose population numbers close upon 10.100 inhabitants, aut of whom 7.244 are orthodox, therebz representing 72% of the residents of
the town. It is after a long period of reflection and putting their heads together that
the priests and both parochial councils of Jibou decided that Saint Prophet Daniel
would be the holy protector of the town. Having left the See of the Diocesan Centre
of the Bishopric of Sălaj, and the municipality of Zalău, the Head of the Romanian
Orthodox Church visited the See of the Diocesan Centre of the Metropolinate of
Cluj, Maramureș and Sălaj. On this occasion, His Beatitude Father Patriarch Daniel
gave his blessing to the teaching staff and seminarians of the Orthodox Theological
Seminary gathered in the yard of the Diocesan Centre in order to attend the religious momentous event dedicated to the beginning of the school year, and wished
them good health, help from the Lord and many steps forward in the process of the
spiritual and intellectual training. Clergymen from all departments of the Diocesan
Centre, as well as parents and nearest next-of-kins of the young seminarians attended this notable event. This canonical visit of His Beatitude Father Patriarch Daniel
represented a crucial historic and spiritual event; for it was for the very first time
that the clergy and faithful of the Bishopric of Sălaj had the visit from a Head of the
Romanian Orthodox Church.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la al VI-lea Congres Naţional
„Hristos împărtășit copiilor”,
organizat de Patriarhia Română în colaborare
cu Fundaţia World Vision România, Mănăstirea Caraiman,
(16-18 septembrie 2013)

Misiunea Bisericii în educaţia religios morală a copiilor și a tinerilor
Biserica Ortodoxă Română este preocupată în permanenţă de educaţia
moral-spirituală a copiilor și a tinerilor, contribuind din plin la modelarea și formarea persoanei umane, prin implicarea responsabilă în viaţa societăţii. Educaţia
creștin-ortodoxă trebuie dimensionată și realizată în acord cu nevoile sufletești
specifice fiecărei vârste, având, ca atare, o funcţie informativă, adică de punere la
dispoziţia copiilor și a tinerilor a unui set de cunoștinţe moral-creștine, dublată
de un pronunţat caracter formativ, de interiorizare și de transpunere în viaţă a
preceptelor religioase, deoarece: „noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la
Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Pe care le și grăim,
dar nu în cuvinte învăţate din înţelepciune omenească, ci în cuvinte învăţate de la
Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești” (1 Corinteni
2, 12-13). Prin urmare, educaţia creștin-ortodoxă nu se va limita doar la transmiterea unor informaţii, ci va accentua, în special, formarea morală și spirituală a
copiilor și tinerilor și punere în acord a vieţii lor cu idealul Evangheliei lui Hristos,
de iubire și întrajutorare a aproapelui, de respect faţă de părinţi și profesori, de
fidelitate faţă de valorile și tradiţiile neamului românesc: „Căci nimeni nu poate
pune altă temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos” (1 Corinteni 3, 11). În
sensul acesta, Patriarhia Română a implementat în ultimii anii, în complementaritate cu sistemul educaţional religios desfășurat în școală și în colaborare cu
Ministerul Educaţiei Naţionale și cu Fundaţia World Vision România, o serie
68

† Daniel, Misiunea Bisericii în educația religios morală a copiilor și a tinerilor

de proiecte și programe educaţionale: „Hristos împărtășit copiilor”, „Alege
școala!”, „Copilul învaţă iubirea milostivă a lui Hristos” și, mai nou, proiectul „Calea mântuirii” (The Way).
Proiectele și programele Patriarhiei Române se adresează tuturor copiilor
și tinerilor, cu speranţa de a le deschide calea spre valorile credinţei și moralei
creștine. Congresul Naţional „Hristos împărtășit copiilor” a ajuns astăzi la cea
de-a VI-a ediţie, fiind organizat de Patriarhia Română și Fundaţia World Vision
România. Prin rezultatele obţinute de-a lungul timpului, proiectul „Hristos
împărtășit copiilor” a arătat că, prin programe catehetice bine gândite și structurate, poate oferi alternative educaţionale, aducând un spor de cunoaștere și
înţelepciune în inimile și în sufletele copiilor și tinerilor din familiile, parohiile
și comunităţile din România și din diaspora.
Felicităm și binecuvântăm pe toţi cei care cu responsabilitate și multă
dăruire de sine s-au implicat în aceste proiecte, pentru reușita unei educaţii
moral-spirituale rodnice.
Cu aleasă preţuire și părintească binecuvântare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Protocolul de colaborare între Patriarhia Română
și Televiziunea Română
(26 septembrie)

Patriarhia Română și Televiziunea Română au încheiat, pe 26 septembrie
2015, un Protocol de cooperare pentru promovarea culturii și identităţii naţionale.
Documentul a fost semnat la Palatul Patriarhiei, de Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și de domnul Claudiu Săftoiu, PreședinteleDirector General al TVR.
Cele două instituţii își propun promovarea constantă a valorilor românești
autentice, spirituale și culturale, mai ales în mediul rural și în diaspora română, care
în ultimii ani a cunoscut o creștere considerabilă.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de domnul Claudiu Săftoiu,
Președintele-Director General al TVR
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul reprezentanților
Patriarhie Române și TVR, 26 septembrie 2013

„Vor fi organizate campanii umanitare cu scopul promovării și întăririi
coeziunii sociale, a solidarităţii, mai ales în mediul rural și în diaspora română.
Cele două instituţii vor colabora prin schimbul de documentare despre biserici
și mănăstiri monumente istorice din întreaga ţară, dar și despre alte locașuri de
cult reprezentative. De asemenea, vor face schimb de imagini de la evenimente
religioase sociale, culturale, educaţionale din ţară și din străinătate în care sunt
implicate comunităţile românești. De asemenea, vor fi făcute schimburi de
imagini cu ierarhi, mari duhovnici și preoţi ortodocși români”, a precizat Părintele
Consilier Patriarhal Constantin Stoica, Purtătorul de Cuvânt al Patriarhiei Române.
Conform protocolului, Patriarhia Română și Televiziunea Română vor colabora
pentru realizarea și promovarea unor proiecte și programe cu caracter religiosspiritual, social și cultural-educaţional. „Televiziunea Română va prelua diferite
concerte de muzică religioasă, muzică clasică, sau de colinde organizate de
Patriarhia Română. De asemenea, Televiziunea Română, prin intermediu postului
de Televiziune TRINITAS TV al Patriarhiei Române va prelua transmiterea Sfintei
Liturghii și alte slujbe religioase de la Catedrala Patriarhală, dar și de la alte biserici
și mănăstiri din ţară. În același timp postul de Televiziune TRINITAS TV va putea
prelua de la Televiziunea Română diferite programe care promovează cultura și
identitatea naţională”, a mai spus Părintele Constantin Stoica.
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Potrivit realizatorului TVR, Andrei Victor Dochia, protocolul îi vizează, în
primul rând, pe telespectatori: „Este un nou început, un protocol care va însemna
mult, nu atât pentru noi ca și televiziune publică și pentru Patriarhia Română, cât
va însemna pentru telespectatori, deoarece lor ne adresăm. Vom încerca să oferim
cât mai multe programe și cât mai interesante. Vom încerca prin emisiunile noastre
și prin emisiunea Universul Credinţei – o emisiune de actualitate religioasă care se
difuzează în fiecare duminică dimineaţă pe TVR 1- să acoperim pe cât va fi cu putinţă
acţiunile Bisericii pentru a veni în sprijinul telespectatorilor și al credincioșilor”.
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Moment aniversar la Academia Română
privind împlinirea a 20 de ani de activitate
a Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului
(26-27 septembrie)
Marinel Laurenţiu Marcu

În zilele de 26 și 27 septembrie, la Academia Română, a avut loc un simpozion internaţional dedicat împlinirii a 20 de ani de activitate a Institutului Naţional
pentru Studiul Totalitarismului, la care au participat, pe lângă membrii din conducerea Academiei, numeroase personalităţi din viaţa publică și știinţifică. Cu această
ocazie, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat
„Suferinţe adânci și multe puse în lumină“.

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST)1, aflat
sub egida Academiei Române, a aniversat, în zilele de 26 și 27 septembrie,
două decenii de la înfiinţare. Cu această ocazie, în Aula Mare a Academiei
Române, a avut loc Simpozionul internaţional „Fenomenul totalitar: între
realităţi istorice și abordări istoriografice”. La această aniversare au luat parte
1
Înfiinţat prin HG 150/4 mai 1993, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului are
ca obiect de activitate culegerea, arhivarea cercetarea și publicarea documentelor și informaţiilor
referitoare la formele totalitarismului din România; efectuarea de studii de specialitate privind:
aspecte ale vieţii sub regimul comunist, 1945- 1989 - structuri economice, probleme sociale,
instituţii, legislaţie, cultură, mentalităţi, limbaj, tehnici de represiune, forme de rezistenţă, viaţă
cotidiană; forme de totalitarism în timpul guvernării regelui Carol al II-lea (1930-1940), regimului legionar (1940-1941) și al mareșalului Ion Antonescu (1941-1944); partide, mișcări
politice sau curente ideologice care au contestat regimul parlamentar în România în perioada
interbelică ; raportări la fenomene similare din Europa: influenţe, analogii, comportamente specifice. Una dintre publicaţiile Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, periodicul
trimestrial “Arhivele Totalitarismului”, a împlinit, de asemenea, în acest an două decenii de
apariţie neîntreruptă (informaţii preluate de pe websitul instituţiei, www.totalitarism.ro, accesat
la data de 30 septembrie 2013).
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academicieni, foști deţinuţi politic, istorici, cercetători, profesori, și numeroase oficialităţi de stat și bisericești, între cei prezenţi numărându-se și
ierarhi ai Bisericii noastre.
În deschiderea ședinţei aniversare, moderată de academicianul Ionel
Haiduc, președintele Academiei Române, Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a dat citire mesajului Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, transmis special pentru această aniversare:
Suferinţe adânci și multe puse în lumină
Timp de aproape o jumătate de veac, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial și până în anul 1989, istoria României a fost marcată de dominaţia
regimului totalitar-comunist, care a afectat grav întreaga societate românească.
Întrucât regimul totalitar și ateu considera religia ca fiind un adversar
ideologic și un factor de rezistenţă masivă, aceasta a fost combătută teoretic și
pragmatic.
În acele vremuri grele, Biserica Ortodoxă Română și alte culte religioase au
fost supuse multor presiuni, intimidări, opreliști, restricţii și persecuţii, care s-au
soldat cu multe victime și multă suferinţă fizică și morală.
Redobândirea libertăţii, la sfârșitul anului 1989, a permis deschiderea posibilităţilor de cercetare, analiză și reflexie obiectivă asupra a ceea ce a însemnat, cu
adevărat, regimul totalitar și asupra rănilor profunde pe care acesta le-a produs
în viaţa și în memoria poporului român.
Din necesitatea de a întreprinde aceste studii în mod sistematic, s-a născut, în anul 1993, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, în cadrul
Academiei Române, ca instituţie de cercetare și punere în lumină a unui vast
material informativ, până atunci, în cea mai mare parte, inaccesibil cercetătorilor
și, cu atât mai puţin, publicului larg.
Cercetarea diferitelor trăsături și acţiuni opresive ale regimului comunist a
făcut, în perioada anilor de după 1989, obiectul a numeroase eforturi de investigare, concretizate într-un mare număr de lucrări care oferă informaţii inedite și
prilejuiesc noi analize, sectoriale sau de ansamblu, asupra istoriei românești din
anii epocii totalitare.
Spre cinstea sa, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, aflat,
de la înfiinţare, sub conducerea Domnului Profesor Dr. Radu Ciuceanu s-a
situat, permanent, într-o sporire continuă a rezultatelor și calităţii contribuţiilor
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sale știinţifice și de a cuprinde în volume semnificative date privind manifestările
regimului totalitar.
De la lucrări din primii ani de activitate a Institutului referitoare, de pildă,
la viaţa bisericească, precum volumele: „Biserica întemniţată. Romania 19441989”, sau „Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, 1945-1958”, s-a
ajuns, în anii din urmă, la remarcabile lucrări de sinteză precum volumele din anii
2011-2012 ale seriei „Enciclopedia regimului comunist”, intitulate „Represiunea”
(I-II) și volumul distinct consacrat, în anul 2012, instituţiilor de partid, de stat,
obștești și cooperatiste.
În elaborarea unor asemenea lucrări de sinteză s-a folosit o bogată bibliografie de izvoare și lucrări documentare, între care se află și reprezentativul
volum „Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist”,
volum realizat, în anul 2007, de Biserica Ortodoxă Română, în colaborare cu
Biserica Romano-Catolică și Biserica Evanghelică C.A. din România.
Pentru împlinirile de până acum, aducem la acest moment aniversar aprecierea și felicitarea noastră Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
atât conducerii sale, cât și întregului colectiv al instituţiei.
În semn de preţuire și binecuvântare, conferim Domnului Profesor Dr.
Radu Ciuceanu Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, iar Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, la împlinirea a 20 de ani de activitate,
îi acordăm Diploma de Onoare „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” și medalia omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii, pe care-i omagiem în mod deosebit anul acesta
(2013), la împlinirea a 1700 ani de când a fost emis Edictul de toleranţă de la
Mediolanum (313).
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preasfinţitul Părinte Episcop Varlaam a acordat, de asemenea, din partea Preafericirii Sale, profesorului dr. Radu Ciuceanu, directorul Institutului,
Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ pentru mireni, iar pentru
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului Diploma de onoare și
Medalia omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“.
Din partea Bisericii noastre a participat la eveniment și Înaltpreasfinţitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a ţinut următorul
cuvânt:
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Preasfințitul Părinte Episcop Varlaam Ploieșteanul acordând Prof. dr. Radu Ciuceanu,
directorul INST, ordinul „Sf. Împărați Constantin și Elena” pentru mireni

Libertatea închisorilor și închisoarea libertăţilor
Am primit cu bucurie invitaţia Domnului Profesor Radu Ciuceanu de a
participa la conferinţa „Fenomenul totalitar: între realităţi istorice și abordări
istoriografice”, cu ocazia împlinirii a două decenii de activitate a Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Este vorba despre un așezământ cu o
importanţă deosebită atât prin reevaluarea și recuperarea, în lumina adevărului
istoric, a unei etape dificile din trecutul recent, cât și prin efectul terapeutic
pe care-l poate avea asupra conștiinţei colective. Terapeutic spun în sensul în
care nu poate exista împăcare între un popor și opresorii săi, între prigoniţi și
prigonitori, decât atunci când cei care au avut de suferit reconstituie și rememorează, în duh de iertare, astfel de momente dramatice. E o lucrare a celor
care nu doresc răzbunare și n-au nevoie a se lăuda, înaintea lumii, cu suferinţele lor, ci vor să recupereze și să-și asume, în libertate, acele clipe dureroase
spre împăcarea cu oamenii și cu propriul lor trecut. Activitatea acestui Institut
depășește așadar cu mult cadrele sale de ordin formal, impunându-se și ca o
inedită formă de terapie spirituală pentru cei ce au pătimit în dictatură, precum și ca o admirabilă și cutremurătoare lecţie de viaţă oferită celor care nu au
cunoscut vicisitudinile unui regim totalitar.
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Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
rostind o alocuțiune în Aula Mare a Academiei Române

Pentru Biserică, acest Institut este important și prin prisma numeroaselor
prezenţe, în câmpul cercetării sale, a unor figuri pregnante de clerici sau mireni
mărturisitori ai lui Hristos.
La un simpozion organizat acum zece ani, pe 6 octombrie 2003, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist sublinia, în cuvântul său, că
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului „a reușit să arunce raze de
lumină în sufletele celor care nu cunoșteau viaţa bisericească a acelei epoci”.
Oricât de mult s-ar vorbi – și s-a vorbit prea puţin – nu se poate cuprinde în
cuvinte suferinţa celor care, mai ales în închisori, au pătimit pentru credinţa
lor și pentru că au dorit neamului aceasta un traseu în deplină libertate și
demnitate.
Unul dintre cei care au trecut prin „școala” închisorilor a fost și
Părintele Dumitru Stăniloae, cunoscutul teolog român, comemorat anul
acesta la împlinirea a 110 ani de la nașterea sa și a 20 de ani de la trecerea sa
la cele veșnice. Părintele Stăniloae spunea adesea: „În închisoare am învăţat
să mă rog”. Și insista asupra acestui aspect explicând că și înainte se ruga,
„dar mă rugam așa… în baza tradiţiei, a obișnuinţei. În închisoare însă,
când nu știi dacă mai scapi sau nu cu viaţă, legătura cu Dumnezeu devine
singura șansă de a nu-ţi pierde identitatea și speranţa; atunci rugăciunea cu
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adevărat devine o respiraţie vitală a sufletului, nu în sens metaforic, ci în
sens existenţial”.
Paradoxal, în condiţii privative, omul poate găsi resurse nu doar de a supravieţui, ci chiar de a se maturiza și crește din punct de vedere duhovnicesc. Faptul
că există constrângeri exterioare poate fi surmontat, prin credinţa în Dumnezeu,
și convertit în minunate exerciţii de libertate interioară. Pentru că omul dobândește adevărata libertate nu în funcţie de contextul social sau politic, ci în funcţie
de modul în care se raportează la Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Epistola către
Corinteni, învaţă că „Domnul este Duh, și unde este Duhul Domnului, acolo
este libertate” (II Cor. 3, 17). Iar celălalt mare Apostol, Sf. Petru, avertizează
că „ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește” (II Petru 2, 19). Omul poate fi
închis în condiţiile cele mai vitrege, dar e mai liber decât cel care, având deplină
libertate de mișcare și de manifestare, se lasă subjugat de ceva din cele create,
devenind rob al lor.
În anumite privinţe, în pofida condiţiilor inumane, închisoarea a fost pentru mulţi și un prilej de conștientizare a nevoii de libertate lăuntrică.
Este vorba despre dobândirea acelei libertăţi care nu poate fi răpită de
nimeni, care nu este condiţionată decât de propria opţiune pentru o viaţă cu
Dumnezeu. Astfel, se pot înţelege măcar în parte, cuvinte precum cele ale
Părintelui Sofian Boghiu, care scandalizează omul de azi, al confortului și al
comodităţii: „Dacă pot zice așa, mie mi-a plăcut în închisoare. Tare mult. Era
bine acolo. Mult mai bine decât aici, în așa-zisa noastră libertate. Te puteai
concentra. Nimic nu te distrăgea de la Dumnezeu. Pe când afară… câte probleme!” Aceste multe „probleme” asupra cărora atrage atenţia Părintele Sofian
nu sunt altceva decât consecinţa firească a modului eronat în care omul se
raportează la libertăţile de tot felul. Este, adică, situaţia celui care nu valorifică
libertăţile cetăţenești, de ordin juridic, cultural, moral etc. pentru a-și spori
libertatea spirituală, ci le transformă în prilej și oportunitate spre a se înrobi
feluritelor patimi.
Se ajunge astfel la un soi de paradox: se poate vorbi, cu argumente și mărturii, despre o libertate a închisorilor, dar, în același timp, există, la polul opus, o
închisoare a libertăţilor de tot felul. Cu alte cuvinte, nici închisoarea nu te poate
opri când vrei să dobândești libertatea în Dumnezeu, nici libertăţile, de orice
natură ar fi ele, nu implică, în mod automat, situarea noastră în sfera adevăratei
libertăţi. În ultimă instanţă diferenţa o face alegerea omului înaintea Domnului!
Este una dintre multele lecţii pe care le poţi desprinde reflectând asupra roadelor aduse, de-a lungul celor două decenii, de Institutul Naţional pentru Studiul
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Moment din timpul prelegerii Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan,
Aula Mare a Academiei Române

Totalitarismului, căruia îi dorim o activitate cel puţin la fel de pilduitoare și în
anii ce vor urma.
Și directorului său, Radu Ciuceanu, îi dorim să-și continue lucrarea de
așezare a lucrurilor în matca lor firească, atât în raportarea la cei care au suferit,
cât și la cei care au fost cauza suferinţelor lor.
† Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Alte prelegeri, mesaje de felicitare și mulţumiri au transmis în continuare: Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscopul-mitropolit al Arhidiocezei
Romano-Catolice de București; Nicolae Văcăroiu, președintele Curţii de
Conturi a României; academicianul Alexandru Vulpe, președintele Secţiei
de Știinţe istorice și arheologie a Academiei Române; academicianul Răzvan
Teodorescu; Octavian Roske, secretarul știinţific al Institutului; precum și
prof. dr. Radu Ciuceanu.
La finalul sesiunii aniversare au fost acordate diplome și medalii de
onoare unor personalităţi ale vieţii publice și știinţifice, care au fost alături
de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului în cele două decenii
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de activitate. Între cei onoraţi de Institut și Academia Română numărându-se înalţii ierarhi aflaţi de faţă, foști deţinuţi politic, profesorii Ioan
Scurtu, Dan Berindei, Ilie Bădescu, Dinu Zamfirescu, Corneliu Turianu,
George Potra, Cristian Păunescu, Mircea Suciu, și alte personalităţi trecute
si prezente care au contribuit în mod semnificativ la căutarea și stabilirea
adevărului istoric.
După ședinţa aniversară, Simpozionul a continuat cu trei sesiuni de
comunicări, la care au fost invitaţi să-și prezinte cele mai recente rezultate
ale cercetărilor peste 20 de specialiști din România, Republica Moldova
și Federaţia Rusă. Tematica lucrărilor prezentate a inclus subiecte privind
relaţiile internaţionale în timpul Războiului Rece, rezistenţa și disidenţa
anticomunistă, dezbateri istoriografice despre totalitarism, situaţia exilului
românesc etc.

Summary: Anniversary Event at the Romanian Academy on the occasion of
Twenty Years Activity of the National Institute for Study of Totalitarianism.

The National Institute for the Study of Totalitarianism, as subordinate to the
Romanian Academy, has reached the age of 20 years since it was founded. It is on this
festive occasion that the International Symposium „The Totalitarian Phenomenon
at the Crossroads of Historic Reality and Historiographical Approaches” took place
in the Aula Magna of the Romanian Academy.
In opening the proceedings, His Eminence Varlaam Ploiesteanul, Patriarchal
Vicar Bishop, read out His Beatitude Father Patriarch Daniel’s message, headed
„Great Pangs of witch Many Have Been Brought Forward”.
On behalf of the Patriarch of Romania, His Eminence granted the Order
of the Holy Emperors Constantine and Helen to professor dr. Radu Ciuceanu,
Director of the Institute, and the Diploma of honour of the Holy Emperors
Constantine and Helen and the Holy Emperors Constantine and Helen and the
Medal of homage with the effigy of the Holy Emperors Constantine and Helen as
promoters of the religious freedom and upholders of the Church was granted to
the Institute itself.
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His eminence Teofan, the Very Most Reverend Metropolitan of Moldavia and
Bukovine, also took part in this event, reading the paper headed The „Prison of
Freedom and the Freedom of Prisons”.
Quite a numbers of officials took part in this event, and also members of the
Romanian Academy. At the close of the Symposium, the participants were granted
diplomas of honour and medals of homage on behalf of the National Institute for
the Study of Totalitarianism.

81

3/2013
pp. 82-99

Împlinirea a 6 ani de slujire patriarhală rodnică
a Preafericitului Părinte Daniel,
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
(30 septembrie)
Marinel Laurenţiu Marcu

În ziua de 30 septembrie a acestui an, la Patriarhie, s-a aniversat împlinirea a
șase ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La acest eveniment
aniversar au participat numeroși ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, reprezentanţi ai autorităţilor de stat, centrale și locale, personalităţi ale
vieţii publice românești, membri ai Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
și ai Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, clerici și mireni, care s-au
rugat și I-au mulţumit lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Bisericii
Ortodoxe Române în toată această perioadă de slujire patriarhală a Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel.

Anul acesta, la data de 30 septembrie, s-au împlinit 6 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Daniel1, Întâistătătorul Bisericii
1
La 30 septembrie 2007 era întronizat cel de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, în persoana Preafericitului Părinte Daniel. Patriarhul Daniel al României s-a născut la
data de 22 iulie 1951, din părinţii Alexe şi Stela Ciobotea, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul
Timiş. La Botez a primit numele Dan-Ilie. Studiază la Institutul Teologic Universitar Ortodox
din Sibiu (1970-1974), urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox
din Bucureşti, Secţia Sistematică, studiază la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii
de Ştiinţe Umane din Strasbourg - Franţa (1976-1978), apoi la Facultatea de Teologie Catolică
a Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau – Germania (1978-1980). La 15 iunie
1979 susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424p). La data de 6
august 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamţ, cu numele Daniel,
avându-l ca naş de călugărie pe Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie; la 1 iulie 1990 este întronizat
Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. La data de 12 septembrie 2007
este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, urmând ca în ziua de 30 septembrie a aceluiaşi an să fie
întronizat Patriarh în Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
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Moment din timpul Sfintei Liturghii, oficiate
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Catedrala Patriarhală

Ortodoxe Române, ocazie cu care, pe Colina Bucuriei din București, au
avut loc manifestări speciale dedicate acestui moment însemnat din viaţa
Bisericii noastre.
Evenimentul aniversar a debutat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiate, în
Catedrala Patriarhală, de Preafericirea Sa, Părintele Patriarh Daniel, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod ai Bisericii
Ortodoxe Române, de preoţi și diaconi. Din soborul slujitor au făcut parte
următorii ierarhi: Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Andrei,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfinţitul Ciprian,
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul
Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul
Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei,
Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfinţitul
Vincenţiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfinţitul Galaction, Episcopul
Alexandriei și Teleormanului, Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei
și Hunedoarei, Preasfinţitul Daniil, Episcopul locţiitor al Daciei Felix,
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Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Preasfinţitul
Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfinţitul Varlaam
Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Paisie Lugojeanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Preasfinţitul Emilian Lovișteanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
În cadrul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Timotei Aioanei,
Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale și Exarh cultural al Arhiepiscopiei
Bucureștilor a rostit rugăciunea de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru
binefacerile revărsate asupra Preafericitului Părinte Daniel în cel de-al șaselea
an de slujire patriarhală.
După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal, a oficiat slujba Te Deum-ului de mulţumire pentru toată
facerea de bine primită de la Dumnezeu.

Moment din timpul slujbei de „Te Deum” oficiate de Preasfințitul Părinte Episcop Varlaam
Ploieșteanul în Catedrala Patriarhală

La finalul slujbei de Te Deum, înainte de Polihroniu, Înaltpreasfinţitul
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a rostit un cuvânt omagial, în care a prezentat câteva aspecte din lucrarea Preafericitului Părinte
Daniel în calitate de Patriarh al României. Acest cuvânt, adresat Preafericirii
Sale în numele tuturor ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, îl redăm în continuare integral:
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Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos - 6 ani de la întronizarea
Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
După păstorirea binecuvântată a Părintelui Patriarh Teoctist cu o durată de
peste două decenii, poporul lui Dumnezeu din România și-a primit cu bucurie și
nădejde noul Patriarh. De atunci au trecut, prin mila Domnului, șase ani. Astăzi, la
ceas aniversar, ne-am rugat Domnului Hristos la Dumnezeiasca Liturghie și la slujba
Te-Deum-ului ca Preafericirea Sa, Părintele Patriarh Daniel, să fie dăruit în continuare sfintelor biserici în pace, în cinste și sănătate, cu înzilire îndelungată, mărturisind
cu putere Cuvântul Adevărului.
Mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu este sarcina de căpetenie a arhiereului lui Hristos și, cu atât mai mult, a celui așezat să prezideze adunarea
arhiereilor constituiţi în Sfânt Sinod. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, venit
pe scaunul patriarhal după 18 ani de slujire arhierească în Moldova, a înţeles
necesitatea continuării lucrării de mărturisire a lui Hristos în noua slujire, s-a
integrat rapid și specific în aceasta, iar acum, la șase ani de la întronizare, putem
observa roadele bogate ale acestei slujiri.
În câteva minute și fără pretenţia epuizării subiectului, permiteţi să prezint câteva elemente din lucrarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh în
acești primi șase ani ai păstoririi Sale, păstorire aflată sub semnul mărturisirii
Evangheliei Domnului Hristos.
1. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos este împlinită în viaţa credincioșilor prin slujirea preoţilor sub oblăduirea arhiereilor din fiecare eparhie.
La nivel de parohie, pe lângă viaţa liturgică – sacramentală care rămâne esenţială,
preoţii au nevoie în permanenţă de instrumente de lucru, programe misionare,
proiecte catehetice. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a pus, prin hotărâri ale
Sfântului Sinod, la îndemâna parohiilor, astfel de materiale așezate sub egida
unor cuvinte cheie: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala, Calea mântuirii, etc.
În același timp, Preafericitul Părinte Daniel a înţeles, din primele zile ale păstoririi Sale ca Patriarh, necesitatea așezării de arhierei în eparhiile recent înfiinţate
din ţară și a înfiinţării de noi eparhii în cadrul comunităţilor românești din
Europa apuseană sau în Extremul Orient. În acestea din urmă, îndeosebi, s-a
remarcat în ultimii ani o intensificare a vieţii bisericești prin înfiinţări de parohii,
zidiri de biserici, organizări de centre eparhiale, apariţii de publicaţii, etc.
2. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos în contextul lumii de azi
impune și folosirea altor mijloace decât cele tradiţionale. Acestea rămân esenţiale, adică amvonul, cartea scrisă, cateheza, etc, dar pe lângă cele menţionate și
în strânsă legătură cu acestea, mijloacele moderne de comunicare se impun cu
necesitate. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a deschis categoric spre această
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Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan rostind cuvânt
din partea ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

zonă încă din timpul păstoririi Sale la Iași. Aici la București, această preocupare
a cuprins noi deschideri. Lucrarea misionară prin Radio și Televiziune, îndeosebi așezate sub semnul Sfintei Treimi, face posibilă mărturisirea Evangheliei și
acolo unde, de obicei, acest lucru este mai anevoios. Singur Dumnezeu știe câte
persoane singure găsesc prin intermediul Radio-ului și Televiziunii Trinitas spaţii
generoase de mângâiere sufletească, de confort lăuntric, de regăsire a stării de
bucurie și de nădejde. Personal am cunoscut multe situaţii în care au fost rostite
cuvinte precum „Dumnezeu să-i răsplătească Patriarhului pentru darul oferit
prin Trinitas”.
3. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos are nevoie, pe lângă
oameni trăitori ai vieţii în Duhul Sfânt, de izvoare autentice care să hrănească pe cei înfometaţi și însetaţi de pâinea cea spre fiinţă și de apa cea vie.
Scrierile Sfinţilor Părinţi nu pot lipsi din această sursă de hrană. De fapt,
fără aceste scrieri dimpreună cu dumnezeiasca Scriptură nu poate fi concepută viaţa creștină. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a constatat faptul
că, deși deţinem în limba română Colecţia Părinţi și scriitori bisericești, datorată îndeosebi predecesorilor săi, patriarhii Iustin și Teoctist, este de urgentă
necesitate intensificarea lucrării de traducere din limba greacă și latină a
numeroase scrieri patristice de care avem o imensă nevoie. Rodul acestei
constatări n-a întârziat să apară și opere fundamentale ale dumnezeieștilor
Părinţi au fost traduse, editate și tipărite în atelierele tipografice înnoite
esenţial ale Patriarhiei Române. Se cunoaște, de asemenea, faptul că multe
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alte lucrări patristice sunt în diferite etape de pregătire în cadrul editurii
patriarhale, încât, cunoscând determinarea care-l definește pe Întâistătătorul
Bisericii noastre, avem încredinţarea că an de an școlile de teologie, preoţii,
monahii și credincioșii, vor primi la scurte intervale de timp, noi volume
din Colecţia Părinţi și scriitori bisericești. Aceste scrieri, așezate împreună
cu îndreptările și diortosirile cărţilor de cult, oferă parohiilor și mănăstirilor
conţinutul adecvat continuării vieţii bisericești care are nevoie în permanenţă de înnoire liturgică și patristică în duhul Tradiţiei.
4. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos cuprinde într-un mod
special pe cei chemaţi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să urmeze o
școală teologică. Aceștia au nevoie de o ambianţă duhovnicească adecvată
a ceea ce vor fi ei într-o bună zi, dar și de instrumente academice care să-i
ajute în confruntarea cu o exigenţă din ce în ce mai mare pe care o au oamenii astăzi în legătură cu lucrarea Bisericii. Implicat adânc și de foarte mulţi
ani în cercetarea teologică și cunoscător îndeaproape a ceea ce se întâmplă
în arealul școlii teologice din România și din afara ei, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a iniţiat, și multe rezultate se văd deja, alcătuirea unei serii
de instrumente de lucru academice pentru profesorii, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii și studenţii facultăţilor de teologie, precum și pentru cei
care în lumea academică și universitară arată interes faţă de viaţa Bisericii.
Seria de enciclopedii și dicţionare în domeniul teologic alcătuite sau în curs
de alcătuire de cei mai cunoscuţi ostenitori în școala teologică românească
ajută misionarul de azi, membru al preoţiei sacramentale sau universale, să
dialogheze cu cei care caută din partea teologilor Bisericii răspuns avizat,
bine documentat și coerent prezentat. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
acţionat cu putere în această direcţie, avertizând totodată în multe din intervenţiile Sale că teologia academică, înzestrată cu instrumente pe măsură,
își împlinește raţiunea de a fi numai în interiorul unei vieţi duhovnicești
adecvate.
5. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos nu este, se știe bine, condiţionată de locuri sau timpuri anume. Cu toate acestea, în anumite situaţii, sunt
necesare repere puternice, spaţii sacre cu calitate de simbol și putere inspiratoare.
Un astfel de simbol inspirator și cu putere multă este așezământul liturgic, misionar și cultural așezat sub denumirea de Catedrala mântuirii neamului. Preafericitul
Părinte Daniel a preluat slujirea de Patriarh într-un moment în care se impunea o
decizie hotărâtă în legătură cu acest deziderat exprimat cu insistenţă de-a lungul
timpului și, în mod special, după 1990. Nu puţine și nu ușoare au fost obstacolele aflate în calea începerii și desfășurării ulterioare a lucrărilor la Catedrală. Cu
răbdare și insistenţă, cu înţelepciune și curaj deopotrivă, construcţia Catedralei a
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ajuns, sub coordonarea Patriarhului, la un punct în care o altă cale decât a continua
nu există. Cu mila Domnului, nu va trece multă vreme până la momentul în care
Catedrala Sfintei Patriarhii va intra în rândul celorlalte Catedrale care împodobesc
capitalele lumii creștine. Ea va umple un gol sesizat de multă vreme în misiunea
Bisericii, va împlini o necesitate liturgică evidentă și va fi acel loc în care Numele
Domnului să fie preaslăvit de tot românul. Constatând ceea ce s-a realizat într-un
timp relativ scurt sub mâna hotărâtă a Preafericirii Sale, suntem încredinţaţi, prin
purtarea de grijă a Cerului, că nu peste multă vreme, Catedrala își va începe lucrarea specifică în sânul neamului românesc.
6. Mărturisirea Evangheliei Domnului Hristos implică starea de jertfă continuă din partea oamenilor sfinţi, dar și o bază materială adecvată. Este vorba de
lăcașuri de închinare construite cu mult efort, edificii care adăpostesc așezăminte
de caritate, educaţionale, culturale, economice, etc. Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a conștientizat acest lucru și, în ciuda a numeroase critici venite din partea
celor care nu cunosc din interior în mod real nevoile Bisericii, a continuat să lupte
pentru redobândirea bunurilor Bisericii confiscate la care să se alăture altele noi.
Gestionarea corectă și eficientă a acestor bunuri și punerea lor la dispoziţia misiunii Bisericii în componentele ei liturgice, de caritate, de educaţie sau de cultură,
au fost preocupări importante în cei șase ani de slujire ca Patriarh a Preafericitului
Părinte Daniel. Aceste bunuri dimpreună cu sprijinul acordat de autoritatea statului în diferitele ei forme se adaugă suportului material pe care-l oferă credincioșii,
suport care rămâne singurul constant, generos, nesupus fluctuaţiilor de orice fel.
Pentru toată această strădanie de mărturisire a Cuvântului Adevărului
împlinită în cei șase ani de Patriarhat de către Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel și pentru toate celelalte care n-au putut fi cuprinse în acest cuvânt, aducem mulţumire lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Hristos Domnul să-l aibă în continuare pe Părintele Patriarh Daniel sub ocrotirea Sa, „întărindu-l”, cum spune
rugăciunea Bisericii, „cu bunăvestirea dumnezeieștii Sale învăţături”, dăruindu-i
sănătate, îndelungare în zile și putere întru propovăduirea Evangheliei.
Purtarea de grijă a Atotţiitorului Dumnezeu să cuprindă întreaga
Biserică Ortodoxă Română, pe credincioșii, monahii, preoţii și arhiereii săi, pe
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru ca împreună, urmând drumul celor
ce ne-au precedat în dreapta credinţă, să-L preaslăvim pe Dumnezeu Cel în
Treime lăudat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

După cuvântul Mitropolitului Moldovei și Bucovinei a urmat cuvântul
Patriarhului României, care a mulţumit lui Dumnezeu pentru toate darurile
Sale revărsate asupra Bisericii noastre, asupra Sa și asupra poporului român:
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„Înaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre,
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioși și credincioase,
Mulţumim lui Dumnezeu pentru cei șase ani de activitate care au trecut
foarte repede și mulţumim tuturor celor care astăzi sunt aici prezenţi și care
împreună cu noi s-au rugat și au adus mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Sale din poporul român. În mod deosebit mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei
care în numele Sfântului Sinod ne-a lăsat cuvânt omagial, un cuvânt sistematic,
clar și concentrat care ne arată tuturor ceea ce trebuie să facem și facem după
putinţele noastre cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul clerului și credincioșilor. Toate realizările pe care le săvârșim aici la Patriarhie sau în eparhii se fac de
către ierarhi împreună cu clerul, împreună cu mănăstirile, cu școlile de teologie, cu protopopiatele, parohiile, cu credincioșii noștri care iubesc Biserica lui
Hristos în mod sincer și smerit și o ajută în mod jertfelnic.
Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne ajută să realizăm o lucrare grea în anii
aceștia, dar foarte necesară, poate cea mai necesară lucrare pentru poporul român
și anume, unirea libertăţii cu responsabilitatea. În anii de comunist ateu, de dictatură, ne întrebam cum vom dobândi libertatea. În anii de libertate întrebarea
este ce facem cu libertatea noastră, ce ai făcut cu libertatea ta? Te-a apropiat de
Dumnezeu mai mult sau te-a îndepărtat de Dumnezeu. Libertatea ta individuală și socială te-a apropiat mai mult de semeni sau te-a îndepărtat de ei? Ai zidit
sau ai pierdut timpul? Ai făcut bine sau l-ai omis sau, mai jalnic, ai făcut răul?
Deci, marea problemă a noastră a fiecăruia dintre noi care slujim Biserica lui
Hristos și poporul român este această permanentă grijă de a îmbina libertatea cu
responsabilitatea. Cu cât libertatea este mai mare cu atât responsabilitatea este
mai intensă. Acum nu mai putem da vina pe alţii că nu avem libertate.
Ne bucurăm câte slujbe arhierești se săvârșesc în fiecare duminică și sărbătoare. Niciodată în istoria poporului român nu s-au săvârșit într-un timp atât
de scurt atâtea slujbe arhierești și nu s-au construit atâtea biserici, iar bisericile se
construiesc pentru că sunt necesare. În bisericile existente inclusiv în cele noi încap
astăzi 10 % sau sub 10 % din numărul credincioșilor existenţi. Se vede mai ales la
Înviere că vin mulţi, stau puţini, dar dacă ar sta toţi nu ar avea loc în biserică. În
România de astăzi se construiește mult acolo unde banii sunt folosiţi potrivit scopului lor. Unde banii nu sunt folosiţi pentru scopul fixat, nu se construiește mult.
Se construiesc multe biserici fiindcă se vede că banii credincioșilor sunt lucrători
acolo unde ei doresc, și anume doresc să recupereze timpul nefavorabil din anii
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt de mulțumire

comunismului când nu s-a dat voie să se construiască biserici în cartiere noi și nici
în sate, pentru că multe sate erau propuse pentru demolare sau comasare. Noi
când construim biserici arătăm credinţă vie și jertfelnică, dar și faptul că banii
sunt folosiţi corect. Aceasta este cea dintâi observaţie pe care trebuie să o facem,
pentru că aceste biserici sunt o necesitate liturgică și sunt expresii ale recunoștinţei și ale bucuriei oamenilor credincioși. Dacă nu au putut fi ctitori, ziditori de
biserică în cei 45 de ani de comunism, decât foarte rar, cu câteva excepţii, acum
se recuperează timpul ratat de atunci, și aceasta ne arată că folosim libertatea după
voia lui Dumnezeu. De asemenea, pe lângă biserici s-au construit o mulţime de
așezăminte, aproape 700 de instituţii social-filantropice, o mulţime de cabinete
medicale și chiar spitale ale Bisericii sau centre de diagnostic și tratament. Paralel
cu construirea bisericilor se desfășoară o mulţime de activităţi educaţionale, socialfilantropice și lucrări care pun în evidenţă patrimoniul nostru cultural-religios.
Când ne gândim care ar fi priorităţile, avem mari dificultăţi să ne dăm
seama ce este mai important. Știm că mai important este Sfântul Altar, căci de
acolo vine lumina, de acolo vine binecuvântarea, de acolo vine ajutorul de la
Dumnezeu, de acolo se sfinţesc toate. Pe aproapele trebuie să-l iubim ca pe noi
înșine, ne spune Sfânta Evanghelie, însă pe Dumnezeu trebuie să-L iubim din
tot sufletul, din tot cugetul nostru și cu toată puterea sau tăria noastră. De ce?
Pentru că dacă-L iubim pe Dumnezeu cu toată fiinţa, atunci în această iubire
intră și semenii noștri și se sfinţesc. Dacă iubim pe Dumnezeu cu toată fiinţa,
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atunci se sfinţește și iubirea faţă de părinţi, faţă de soţ sau soţie, faţă de copii,
faţă de prieteni, toţi se binecuvântează și se sfinţesc din relaţia cu Dumnezeu,
din iubirea faţă de Dumnezeu. De aceea în popor se spune: «totdeauna lucrul
tău să-l începi cu Dumnezeu». Deci, altarul mai întâi, izvor de viaţă, pregustare a vieţii veșnice din Împărăţia Cerurilor. Și toate se sfinţesc de la altar și
activităţile din casă și cele de pe câmp și cele de la birou și cele din uzină sau
din orice domeniu de activitate. Toate se sfinţesc pentru cel care ţine legătura
cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. De aceea, nimeni și nimic nu poate, în lumea
aceasta, înlocui Biserica. Numai în Biserică se obţine iertarea păcatelor și arvuna
vieţii veșnice. Toate instituţiile care promovează civilizaţia sunt importante, dar
niciuna nu poate înlocui Biserica, poartă a Cerului și Casă a lui Dumnezeu,
Cerul pe pământ ca pe noi pământenii să ne ridice în iubirea, bucuria și slava
Preasfintei Treimi. De aceea se sfinţesc multe biserici pentru că poporul dorește
nu doar să trăiască în lumea aceasta până la mormânt, ci să trăiască veșnic. Cine
crede în Dumnezeu este un om care s-a hotărât să trăiască veșnic, nu doar până
la mormânt, potrivit făgăduinţei Mântuitorului Iisus Hristos care zice: «Oricine
crede în Mine va fi viu. Chiar dacă va muri cu trupul va fi viu cu sufletul».
Deci, Biserica este locaș de închinare, poartă a Cerului și arvună a vieţii veșnice:
«Gustaţi și vedeţi că bun este Domnul» sau «Cu trupul lui Hristos vă împărtășiţi
și din izvorul cel fără de moarte gustaţi». Ne bucurăm când se sfinţesc biserici în
fiecare duminică. Unii ierarhi sfinţesc și în zi de sâmbătă pentru că sunt multe
solicitări ale credincioșilor. Clerul și credincioșii sunt împreună bucuroși când
ierarhul binecuvintează, pentru că nu-i binecuvintează cu binecuvântarea proprie, ci cu binecuvântarea lui Hristos pe care El o transmite arhiereului și desigur
preoţilor hirotoniţi de arhierei”.
De asemenea, Preafericirea Sa a mulţumit ierarhilor și preoţilor, mănăstirilor, școlilor de teologie și protopopiatelor, autorităţilor centrale de stat și locale
și credincioșilor care înţeleg cât de mare este rolul Bisericii în societate, precum
și tuturor celor care au contribuit și contribuie în continuare la zidirea Catedralei
Mântuirii Neamului:
„Dorim, în primul rând, să mulţumim lui Dumnezeu, dar și oamenilor
prin care El lucrează. Mulţumim ierarhilor harnici și dinamici care în fiecare
duminică și sărbătoare și chiar peste săptămână arată zelul lor misionar ca dragoste faţă de Hristos. De asemenea, mulţumim și preoţilor și mănăstirilor și
școlilor de teologie și protopopiatelor și autorităţilor centrale de stat și locale
care înţeleg cât de mare este rolul bisericii în societate. În Legea cultelor se spune
că toate cultele trebuie să fie factori ai păcii sociale. Dacă nu s-ar aduce pace
prin rugăciune și dacă nu s-ar aduce pace prin comuniune am simţi viaţa ca
un vid chiar dacă este sistematizată. S-a spus despre postmodernism faptul că
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este demolarea sistematică a fiecărui sistem. Deci, secularizarea este sistematizarea vidului spiritual care nu poate fi pentru noi un ideal. Este o problemă, dar
nu o soluţie. Deci, noi pentru că nu dorim să sistematizăm vidul secularizării
și să sfinţim viaţa oamenilor construim biserici și cu ajutorul lui Dumnezeu
vom construi și noua catedrală patriarhală, care este o necesitate. Se vede că
astăzi, ca și cu șase ani în urmă, catedrala de aici, această biserică mănăstirească
la origine este neîncăpătoare. Când avem slujbe mai mari, cum a fost sfinţirea
Marelui Mir, credincioșii au fost nevoiţi să stea afară. În biserică a stat clerul și
credincioșii afară, ceea ce nu este comuniune cu adevărat. Deci, noi mulţumim
celor care ne-au ajutat în toată activitatea noastră și în cea misionară, privind
educaţia, și în cea social-filantropică, privind ajutorarea săracilor, bătrânilor, bolnavilor, oamenilor singuri, și tuturor ierarhilor care lucrează în diaspora română
astfel încât, la ora actuală, Biserica este cel mai mare ajutor dat românilor din
străinătate pentru menţinerea identităţii, spiritualităţii și comuniunii românești.
Și mulţumim tuturor celor care au contribuit până acum și îi rugăm să contribuie în continuare la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului pe care unii o
numesc acum pe scurt Catedrala Naţională. Noi avem speranţa că Dumnezeu
ne va ajuta să terminăm toate bisericile începute; ne încurajează foarte mult
eparhiile, care sunt mult mai înaintate decât capitala în privinţa catedralelor.
Am sfinţit catedrală mare cu câţiva ani în urmă la Arad. Am sfinţit Catedrală la
Caransebeș. S-au sfinţit catedrale în diferite părţi ale ţării, însă aceasta din capitală este frumoasă, istorică, dar mică. Este o perlă, dar neîncăpătoare. De aceea,
pentru a avea mai mult spaţiu de comuniune este necesară terminarea Catedralei
(Mântuirii Neamului), pentru că omul serios, așa cum spunea sociologul Mihail
Ralea, este cel care duce până la capăt lucrul odată început.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să lucrăm cu bucurie chiar dacă este greu, să
lucrăm cu speranţă chiar dacă sunt unele obstacole și să lucrăm cu dragostea pe
care ne-o dăruiește Hristos, ca noi să o arătăm faţă de Biserica Sa cea vie, faţă de
poporul roman, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin!”.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

După cuvântul Preafericirii Sale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Teofan a oferit Întâistătătorului Bisericii noastre, din partea membrilor
Sfântului Sinod, o icoană reprezentând pe Maica Domnului, iar Preasfinţitul
Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a dăruit, din partea ostenitorilor Administraţiei
Patriarhale, două candele confecţionate în Atelierele Patriarhiei Române.
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Apoi, sărbătorirea celor 6 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel a continuat cu un moment festiv în Sala „Europa Christiana“
din Palatul Patriarhiei, unde, în prezenţa ierarhilor Sfântului Sinod, a ostenitorilor din cadrul Administraţiei Patriarhale și din cadrul Centrului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și a profesorilor de teologie de la școlile teologice din București, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în calitate de moderator al acestui eveniment, a dat cuvântul reprezentanţilor autorităţilor centrale și de stat și ai instituţiilor fundamentale ale
României, pentru a transmite următoarele mesaje de felicitare:
Mesajul Președintelui României, domnul Traian BĂSESCU
(citit de domnul consilier prezidenţial Cristian Diaconescu,
șeful Cancelariei prezidenţiale)
„Sunt onorat să evoc, în acest moment festiv, prezenţa activă în societate
a Bisericii Ortodoxe Române, care evidenţiază cât de importante sunt valorile
spirituale pentru lumea în care trăim, și mai ales pentru viitorul pe care îl datorăm generaţiilor care vor veni. Experienţa pe care Biserica Ortodoxă Română a
acumulat-o, sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre, reprezintă un bun pentru
întreaga societate și comunitate naţională. Pentru instituţiile Statului român,
prin care acesta vine concret în întâmpinarea cetăţenilor, Biserica Ortodoxă
Română este un partener deosebit de important, în orizontul valorilor morale
și al binelui comun. Am convingerea că modelul acestei colaborări, inspirate de
nevoile reale ale oamenilor, va continua să aducă roade, cu purtarea de grijă a
Preafericirii Voastre, contribuind în același timp la consolidarea unui climat de
solidaritate și de încredere, fără de care o societate nu poate progresa“.
Mesajul Președintelui Senatului României, domnul Crin ANTONESCU
„La acest moment aniversar, ne exprimăm aprecierea deosebită faţă
de eforturile pe care Biserica Ortodoxă Română le depune pentru ocrotirea
vieţii spirituale a românilor dinăuntrul și din afara graniţelor ţării. În același timp, doresc să vă asigur de tot sprijinul nostru în demersurile pe care
le întreprindeţi pentru intensificarea asistenţei duhovnicești acordate membrilor diasporei românești, cu precădere fraţilor noștri români ortodocși din
Republica Moldova, Ucraina, Serbia - ceea ce, suntem convinși, va avea efecte
benefice în păstrarea identităţii lor naţionale, culturale și religioase. Cred că
misiunea noastră este să netezim - prin mijloacele specifice aflate la îndemâna
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statului - drumul spre identificarea și promovarea, la toate nivelurile, a unor
ierarhi dedicaţi, care să-i mângâie și să-i îndrume pe calea îngustă a credinţei
pe românii aflaţi departe de ţara lor. De asemenea, doresc să vă mărturisesc
că suntem, cu toţii, deopotrivă, mândri și recunoscători pentru punerea în
operă, cu imense sacrificii, dar egală determinare, a impresionantului și atât
de necesarului proiect de înălţare a Catedralei Mântuirii Neamului, simbol al
credinţei neclintite în Adevăr a acestui neam și garanţie a veșnicei perpetuări a
valorilor noastre spirituale“.
Mesajul Președintelui Camerei Deputaţilor,
Domnul Valeriu Ștefan ZGONEA
„La acest ceas de aniversare, cu inimile pline de încredere, ne gândim
la puterea pe care o aveţi pentru a putea dirigui proiecte de o măreaţă taină
diplomatică și administrativă, cu încărcătură pastoral-misionară, menite să
ajungă la sufletele tuturor credincioșilor. Aţi făcut din această misiune divină
o preocupare permanentă de a oferi poporului credincios o Biserică apropiată
de nevoile oamenilor, o Biserică adaptată la schimbările prin care trece nu doar
ţara noastră, ci întreaga lume, mai ales în contextul dificultăţilor economice
profunde. Am deplina credinţă că păstorirea Preafericirii Voastre, ca Patriarh al
Bisericii noastre, în cei șase ani care au trecut de la momentul Întronizării, este
dedicată ceas de ceas împlinirii marilor proiecte ale Bisericii noastre. Pentru
toate acestea mă rog și eu să aveţi deplină putere și sănătate să vă puteţi continua Menirea cu care întâmpinaţi zorii fiecărei zile“
Mesajul Prim-ministrului României, domnul Victor PONTA
(citit de domnul Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale)
„Cu ocazia împlinirii a 6 ani de când aţi fost întronizat Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Vă dorim ani mulţi, sănătoși și putere de muncă în lucrarea
misionară la care aţi fost chemat. Bucuroși că Biserica Ortodoxă Română are ca
Întâistătător un Patriarh înţelept într-o perioadă nu ușoară, Preafericirea Voastră
aţi avut și aveţi nu numai înţelepciunea, ci și forţa de a răspunde tuturor provocărilor contemporane prin muncă și jertfelnicie. Prin tot ceea ce faceţi, dar mai ales
prin înţelepciunea cu care cântăriţi lucrurile și evenimentele, sunteţi pentru noi
toţi un exemplu de slujire a neamului, un adevărat model demn de urmat. La ceas
aniversar, Vă rugăm să primiţi urările noastre sincere de sporite puteri și sănătate“.

Au urmat mesaje din partea miniștrilor din Guvernul României:
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Mesajul Ministrului delegat pentru Învăţământul Superior,
Cercetare Știinţifică și Dezvoltare Tehnologică,
domnul Mihnea COSTOIU
„Preafericite Părinte Patriarh, cu ocazia împlinirii a șase ani de la întronizarea
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îmi revine deosebita bucurie de a vă
aduce cele mai sincere urări de sănătate, viaţă îndelungată, împliniri profesionale
și spor duhovnicesc. Asigurându-vă de toată preţuirea și de tot sprijinul nostru în
demersurile Preafericirii Voastre, spre binele Bisericii și ţării noastre, Vă urez, la
acest moment de sărbătoare, din toata inima: întru Mulţi și Fericiţi Ani!”.
Mesajul Ministrului Educaţiei, domnul Remus PRICOPIE
„Preafericirea Voastră,
Cu ocazia împlinirii a șase ani de la întronizarea ca întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române, am bucuria să Vă adresez cele mai alese urări de sănătate,
viaţă îndelungată, putere de muncă și noi împliniri în cea mai înaltă demnitate bisericească a ţării noastre. La acest moment aniversar apreciem contribuţia Preafericirii Voastre prin implicarea activă și mobilizatoare, în importante
proiecte educaţionale, sociale și culturale, precum și grija permanentă pentru
problemele concrete ale societăţii românești.
Vă rog să primiţi, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele consideraţii.
La mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!”
Mesajul Ministrului Afacerilor Externe, domnul Titus CORLĂŢEAN
(citit de către domnul ambasador Gheorghe Dinică)
„Preafericite Părinte,
Înalţi ierarhi ai Sfântului Sinod,
Distinși participanţi,
Am deosebita onoare și plăcere să adresez, la acest deosebit moment aniversar, cele mai bune gânduri remarcabilei personalităţi pe care bunul Dumnezeu
a așezat-o acum șase ani în fruntea Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel. Sunt șase ani de însemnate realizări, de inspirată și fructuoasă păstorire, o perioadă în care activitatea Bisericii a simţit un binecuvântat
suflu nou, un plus de energie și de har care au făcut-o să devină din ce în ce
mai mult temelia spirituală a poporului român, instituţia care se bucură în cel
mai mare grad de încrederea și dragostea compatrioţilor noștri. Sunt, totodată,
șase ani în care Biserica și-a făcut simţită prezenţa și în rândul comunităţilor de
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români dispersaţi în întreaga lume. Ea a reprezentat și continuă să reprezinte
din ce în ce mai mult aripa spirituală care se întinde peste hotarele patriei pentru a oferi consolare și liniște sufletească celor plecaţi de acasă. Ea este una din
legăturile lor cu familiile rămase în ţară, cu tradiţiile și cultura noastră. În acest
sens, Ministerul Afacerilor Externe și misiunile noastre diplomatice se bucură
să găsească în această muncă de păstorire și misionariat desfășurată de Biserica
Ortodoxă Română în străinătate un sprijin nepreţuit în munca lor neîncetată de
protejare a intereselor confraţilor noștri aflaţi departe de ţară.
Daţi-mi voie, Preafericirea Voastră, să vă urez ani mulţi și rodnici de binecuvântată păstorire, multă sănătate și împliniri”.
Mesajul Ministrului-delegat pentru Românii de Pretutindeni,
domnul Cristian DAVID
„Este pentru mine o deosebită onoare să Vă adresez în numele românilor
de pretutindeni cuvintele de încredere, speranţă și smerenie pe care ei le au în
faţa operei pe care o săvârșiţi zi de zi. Această operă este, poate, mai bine-venită
ca oricând, pentru că românii aflaţi în afara graniţelor au nevoie de îndrumare,
de repere morale și de spiritualitatea pe care o izvorâţi și o emanaţi peste toţi
românii de pretutindeni! Vă doresc la acest moment aniversar să mergeţi mai
departe cu putere, cu hărnicie, cu vrednicie și toţi românii să vă aibă în suflet și
în conștiinţă!“.
Mesaj de felicitare a adresat și Primarul General
al Municipiului București, domnul Sorin Oprescu:
„Preafericirea Voastră,
Aniversarea a șase ani de la momentul întronizării Preafericirii Voastre ca
întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, îmi oferă prilejul de a Vă dori ani
mulţi cu împliniri alese în fruntea Bisericii noastre, spre bucuria noastră a tuturor și a poporului dreptcredincios din România.
Vă mărturisim că, atât cât va îngădui Bunul Dumnezeu, dorim să Vă fim
alături, după puteri, în împlinirea idealului sfânt al zidirii Catedralei Mântuirii
Neamului, la a cărei sfinţire nădăjduim să fim tot împreună!”.

La momentul festiv din Palatul Patriarhiei au fost prezenţi și reprezentanţi ai principalelor instituţii de cultură și educaţie din România. Din partea
Academiei Române a transmis un mesaj de felicitare academicianul Ionel
Haiduc, președintele acestei instituţii:
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„Sunt onorat să particip la această sărbătoare a Preafericirii Voastre, a Bisericii
Ortodoxe Române și în același timp sărbătoarea Academiei Române, al cărei membru de onoare sunteţi. Academia Română colaborează și este încântată să lucreze
împreună cu Preafericirea Voastră și cu Biserica Ortodoxă Română. Cei șase ani,
istoric vorbind, nu reprezintă decât o clipă. Dar aţi realizat în acești șase ani lucruri
care vor rămâne în istoria Bisericii Ortodoxe Române și în istoria acestei ţări. Este
suficient să ne gândim la piatra de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului, pe
care sperăm să o vedem terminată într-un timp foarte scurt. Academia Română Vă
prezintă omagiul său și bucuria de a vă avea printre membrii săi“.

Din partea Universităţii București a vorbit domnul Mircea Dumitru,
rectorul instituţiei:
„În această zi luminată, Preafericirea Voastră împlinește 6 ani de când, prin
voia milostivului Dumnezeu și urmare a alegerii care s-a făcut de către organismele bisericești statutare, aţi fost întronizat, la 30 septembrie 2007, în Catedrala
patriarhală, ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei,
locţiitor al tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu ocazia acestui moment aniversar, avem deosebita bucurie și onoare să Vă urăm
mulţi ani, pentru păstorirea înţeleaptă a Bisericii Ortodoxe Române. Universitatea
din București se bucură alături de Preafericirea Voastră în aceste momente festive
și vă susţine eforturile depuse în activitatea liturgică și misionară. Vă transmitem,
Preafericite Părinte Patriarh, sentimentele și gândurile noastre de apreciere, alături
de mulţumirile noastre pentru relaţia apropiată și rodnică pe care o cultivaţi cu
Universitatea din București. Vă asigurăm de adâncul nostru respect și de admiraţia
pentru opera de reconstrucţie spirituală pe care o întreprindeţi!“.

La finalul momentului festiv, Patriarhul României a rostit un cuvânt de
binecuvântare și de mulţumire pentru felicitările primite și aleasa preţuire
din partea distinșilor invitaţi, subliniind necesitatea conlucrării și cooperării
diferitelor instituţii ale statului român pentru binele poporului român:
„Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit în acești
șase ani de responsabilitate deosebită ca Întâistătător și Întâislujitor al Bisericii
Ortodoxe Române și, în același timp, mulţumim oamenilor prin care Dumnezeu
lucrează. Noi îi cerem ajutorul Lui, dar El trimite ajutorul Său prin oameni
de suflet, oameni cu inimă largă, oameni cu o conștiinţă profundă a ceea ce
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt
de binecuvântare și mulțumind pentru felicitările primite

înseamnă Biserica în viaţa și istoria poporului român. Este o mare bucurie pentru noi când vedem că lucrăm împreună spre același scop: binele poporului
român. În epoca actuală se constată o creștere a individualismului și o diminuare a simţului lucrării pentru binele comun. După cum spuneau și conducătorii
Uniunii Europene la întâlnirea cu liderii religioși europeni de anul acesta, cam
toate instituţiile se află într-o anumită criză de credibilitate și pentru că a crescut
mult individualismul, dar și pentru că în libertate așteptările oamenilor sunt
foarte mari. Aceasta se vede și în Biserică. Oamenii sunt mai pretenţioși pentru
că simt că este nevoie de cooperare și de întrajutorare, și dacă instituţia nu răspunde nevoilor credincioșilor, scade în aprecierea lor, de aceea este mare nevoie
de a uni libertatea cu responsabilitatea“.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit și despre necesitatea intensificării educării generaţiei tinere a României în spiritul valorilor creștine și naţionale. În acest sens a amintit de un important eveniment organizat de Academia
Română, care va avea loc la Palatul Patriarhiei, în data de 12 noiembrie 2013,
și care va marca 150 de ani de la secularizarea averilor bisericești (anul 1863).
Manifestările dedicate zilei de 30 septembrie au continuat cu slujba de
sfinţire a depozitului de Colportaj „Lumini de sărbători I” din Capitală, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezenţa mai multor ierarhi din
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Sfântul Sinod, și s-au încheiat cu lucrările Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Munteniei și Dobrogei, care s-au desfășurat la Reședinţa Patriarhală din București.

Summary: Six years have passed since His Beatitude Father Daniel, Head of the
Romanian Orthodox Church, completed His fruitful patriarchal ministry
On the 30th of September of this year, the sixth anniversary of His Beatitude
Father Daniel’s ministry as Patriarch was celebrated at the Romanian Patriarchate. Quite
a number of hierarchs, members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church,
representatives of state, central and local authorities, prominent people of the Romanian
public life, members of the Permanent Offices of the National Church Council and the
Diocesan Council of the Archbishopric of Bucharest, clergymen and laymen, all attended this anniversary event, therewithal elevating fervent prayers to the Lord, thanking
Him for the gifts He had lavished upon the Romanian Orthodox Church, during this
well-spent period of His Beatitude Father Patriarch Daniel’s patriarchal ministry.
This anniversary event opened with the Divine Liturgy celebrated in the Patriarchal
Cathedral by His Beatitude Father Patriarch Daniel, sided by quite a number of concelebrating hierarchs, members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church,
priests and deacons. On the issue of the Divine Liturgy, His Grace Varlaam Ploieșteanul,
Patriarchal Vicar Bishop, celebrated the service of Te Deum giving thanks for every good
action of the Lord. On the issue of the holy service, His Eminence Teofan, the Very Most
Reverend Metropolitan of Moldavia and Bukovine, gave a speech which paid homage
to His Beatitude, in the name of all the hierarchs, members of the Holy Synod of the
Romanian Orthodox Church; a few relevant aspects from the activity of His Beatitude
Father Daniel as Patriarch of Romania were deservedly shown to advantage. The speech of the Mitropolitan of Moldavia and Bukovine was followed by the address of the
Patriarch of Romania, in which he gave thanks to God for all the gifts He had showered
upon the Church, upon himself and upon the Romanian people.
The celebration of the six years since the enthronement of His Beatitude
Father Patriarch Daniel went on with a festive moment that took place in „Europa
Christiana” Hall of the Palace of the Patriarchate, where the representatives of the
state and central authorities, and those of the fundamental institutions of Romania
offered the Patriarch of Romania their messages of congratulation.
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Congresul Internaţional de Teologie „Receptarea operei
Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”
(2-5 octombrie 2013)
Ioan Bușagă,
Marius Nedelcu

În perioada, 2-5 octombrie, la Palatul Patriarhiei s-au desfășurat lucrările
Congresului Internaţional de Teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru
Stăniloae astăzi“. Sesiunea festivă din Aula Mare „Teoctist Patriarhul“, moderată
de Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a fost deschisă de
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în prezenţa
reprezentanţilor instituţiilor statului, a ierarhilor, oamenilor de cultură și a participanţilor din ţară și străinătate. Evenimentul dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae a
fost salutat de mai multe instituţii ale statului. Au participat la deschiderea lucrărilor
congresului și reprezentanţi ai Academiei Române și ai Universităţii București.
Tot în prima zi a lucrărilor congresului a avut loc și vernisarea expoziţiei
„Opera părintelui Stăniloae“. Congresul de teologie dedicat Părintelui Stăniloae
a fost prilejuit de împlinirea, anul acesta, a 100 de ani de la nașterea Părintelui
Dumitru Stăniloae și a 20 de ani de la trecerea la cele veșnice, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române proclamând anul 2013 An comemorativ al Părintelui
Dumitru Stăniloae în școlile de teologie din Patriarhia Română.

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la deschiderea Congresului Internaţional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”, Palatul Patriarhiei, 2-5 octombrie 2013:
Anul Comemorativ „Dumitru Stăniloae”
Recunoștinţă, Comuniune Și Conlucrare
Cu multă bucurie salutăm pe toţi participanţii la lucrările Congresului
Internaţional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”, organizat
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de Patriarhia Română prin Sectorul Teologic Educaţional și Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.
Despre Părintele Profesor Dumitru Stăniloae putem vorbi numai la prezent, el fiind o făclie de Înviere pentru teologia și spiritualitatea Bisericii noastre.
Purtător al unei mărturii teologice și spirituale mature și rodnice, luminoasă și
plină de speranţă, Părintele Dumitru Stăniloae rămâne pentru noi un mare dar
pe care Dumnezeu ni l-a făcut, precum și o frumoasă pildă care trebuie să ne
inspire constant.
Ţinând seama de acest dar pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii noastre
prin persoana și opera Părintelui Dumitru Stăniloae, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a proclamat anul 2013 An comemorativ al Părintelui
Dumitru Stăniloae în școlile de teologie din Patriarhia Română, deoarece în
acest an se împlinesc 110 ani de la nașterea sa și 20 de ani de la trecerea sa la
cele veșnice.
Astfel, la nivelul Patriarhiei Române, în cuprinsul anului 2013, au fost
organizate mai multe evenimente de comemorare și omagiere a Părintelui
Dumitru Stăniloae, dintre care enumerăm:
I. Concursul Naţional „Părintele Dumitru Stăniloae - 110 ani de la naștere
și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice” organizat prin Sectorul Teologic –
Educaţional al Patriarhiei Române în toate școlile teologice din ţară, atât la nivel
liceal cât și la nivel universitar.
Concursul a fost structurat pe două secţiuni:
1. Pentru nivelul liceal (seminarial): „Viaţa și opera părintelui Dumitru
Stăniloae”;
2. Pentru nivelul universitar: „Tradiţie și originalitate în teologia părintelui
Dumitru Stăniloae”;
Desfășurarea concursului a avut loc în trei etape, astfel:
1. Etapa eparhială (15 noiembrie 2012 – 14 ianuarie 2013);
2. Etapa mitropolitană (15 ianuarie – 14 martie 2013);
3. Etapa naţională (15 martie – 10 mai 2013).
La etapa eparhială a concursului au participat peste 150 de elevi seminariști și aproximativ 50 de studenţi de la facultăţile de teologie. La etapa mitropolitană au participat 38 de elevi seminariști și 12 studenţi, iar la etapa naţională
au participat 6 elevi seminariști și 6 studenţi.
Câștigătorii de la etapa eparhială și de la etapa mitropolitană au fost premiaţi de ierarhii locului, iar câștigătorii la etapa naţională au fost premiaţi de
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Patriarhia Română la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, 21 mai
2013, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, în acest An omagial al Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena, premiile constând în bani, precum și cărţi de teologie ale Părintelui Dumitru Stăniloae.
II. Tot în vederea unei mai bune cunoașteri a teologiei Părintelui Dumitru
Stăniloae, săptămânalul „Lumina de Duminică” al Patriarhiei Române a publicat
anul acesta în fiecare număr câte un text intitulat „Cuvânt teologic al Părintelui
Dumitru Stăniloae”, ilustrând astfel mesajul Evangheliei fiecărei Duminici de
peste an.
III. De asemenea, Radio TRINITAS și TRINITAS TV au realizat de-a
lungul anului mai multe emisiuni dedicate personalităţii și operei Părintelui
Stăniloae, iar astăzi, în partea de început a acestui congres, va fi difuzat filmul
documentar „Părintele Stăniloae”, realizat de postul de televiziune TRINITAS
al Patriarhiei Române.
IV. Menţionăm de asemenea, eforturile multor eparhii și școli de teologie
care au marcat anul comemorativ Dumitru Stăniloae prin organizarea mai multor conferinţe, simpozioane și manifestări știinţifice, toate având ca temă viaţa și
opera marelui teolog român.
V. Evenimentele de omagiere a Părintelui Dumitru Stăniloae organizate direct de Patriarhia Română sunt: festivitatea de premiere a “Concursului
naţional teologic Părintele Dumitru Stăniloae” (21 mai 2013), Congresul
Internaţional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi” (02 - 05
octombrie 2013), pomenirea liturgică de la Mănăstirea Cernica (05 octombrie 2013), precum și momentul comemorativ din cadrul ședinţei solemne a
Sfântului Sinod, care va avea loc în ziua de 28 octombrie 2013.
Textul comunicării noastre pentru acest congres internaţional se intitulează: „Părintele Stăniloae - creator al unei sinteze neo-patristice în teologia
ortodoxă contemporană”. El va fi publicat în volumul dedicat lucrărilor acestui
congres.
În cuprinsul texului am evidenţiat faptul că întreaga operă a Părintelui
Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, poate
fi definită ca o sinteză neo-patristică creatoare. Acest adevăr a fost remarcat de
către teologi străini, care au constatat că Părintele Dumitru Stăniloae a împlinit,
de fapt, un deziderat, un mesaj și un program, fixat în anul 1936, la Atena, cu
ocazia primului Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă. Acolo s-a arătat
foarte clar că teologia ortodoxă din toate ţările are nevoie de o eliberare de sub
tutela teologiei scolastice, numită atunci „captivitate babilonică” de către patrologul rus George Florovsky. Așadar, programul era eliberarea teologiei ortodoxe
de metoda scolasticii occidentale, care în aparenţă dădea o anumită siguranţă,
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dar care nu era o teologie profund legată de viaţa și de misiunea Bisericii. De
fapt, la Atena s-a cerut ca toţi teologii ortodocșisă se întoarcă la izvoare și să
lucreze pentru o sinteză neo-patristică.
Părintele Stăniloae a realizat această sinteză neo-patristică nu doar citind,
citând și traducând operele Sfinţilor Părinţi, ci continuând în duhul Sfinţilor
Părinţi reflecţia teologică ortodoxă într-un mod creator. El nu doar se referă la
teologia Sfinţilor Părinţi, cum fac mai mulţi dintre teologi, ci el preia temele
majore din literatura patristică, le adâncește și le continuă într-o formă creatoare,
în dialog cu contextul socio-cultural și misionar al epocii noastre. Asemenea
Sfântului Maxim Mărturisitorul și asemenea Sfinţilor Părinţi capadocieni: Vasile
cel Mare, Grigorie Teologul și Grigorie de Nisa, care cunoșteau cultura vremii
lor și prezentau Evanghelia ca lumină de mântuire pentru om, în integralitatea
lui, și pentru creaţie, Părintele Stăniloae a studiat cu atenţie nu numai Tradiţia
Bisericii, ci și cultura răsăriteană și occidentală contemporană. El a beneficiat de
studii în România și de burse în străinătate (Berlin, Paris, Atena), pe care le-a
folosit cu multă rodnicie, cu mare eficienţă. Prin urmare, proiectul Congresului
din 1936 a avut consecinţe benefice, roditoare. Mai mulţi teologi ortodocși greci
și ruși au lucrat în această direcţie, mai ales cei care, din cauza emigraţiei, au
ajuns să mărturisească Ortodoxia în Occident, însă Părintele Stăniloae a reușit
să realizeze o amplă sinteză teologică neo-patristică creatoare, dinamică, interdisciplinară: dogmatică, filocalică și liturgică.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt în deschiderea
Congresului dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae
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Sinteza neo-patristică creatoare a Părintelui Dumitru Stăniloae este un
model care trebuie urmat în toată teologia noastră pentru a rămâne constant
fideli Sfintei Evanghelii a lui Hristos, pentru a ne menţine neîntrerupt în comuniune cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii și pentru a elabora astăzi o teologie misionară,
care leagă textul Sfintelor Scripturi cu contextul istoric al vieţii creștine, pentru
a fi cu adevărat știinţă a mântuirii și a vieţii veșnice.
Sinteza teologică și spirituală realizată de Părintele Stăniloae în teologie
trebuie continuată, adâncită, amplificată, ţinând seama de noile probleme, dar
și de noile șanse misionare ale timpului nostru.
Părintele Stăniloae ne spunea adesea că se bucură mult nu doar când îl
cităm în vorbirea sau scrisul nostru, ci mai ales când continuăm ceea ce a început
el. Să ne ajute Dumnezeu tuturor ca să putem urma pilda lui!
Felicităm pe toţi organizatorii și participanţii la lucrările acestui Congres
Internaţional de Teologie, care își propune să evidenţieze aspecte actuale ale
receptării operei Părintelui Stăniloae în viaţa Bisericii: de la teologia academică,
la spiritualitatea monahală, de la cultura laică românească, la contextul teologic
internaţional, depășind graniţe geografice și bariere lingvistice, spre intensificarea comuniunii în iubirea Preasfintei Treimi și extinderea misiunii Bisericii lui
Hristos în lume.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sesiunea festivă deschisă de către Patriarhul României a continuat cu
mesajul transmis din partea Secretariatului de Stat pentru Culte de Victor
Opaschi, secretar de stat, care a subliniat că evocarea personalităţii celui mai
de seamă teolog român modern reprezintă un imens serviciu adus societăţii românești, care are din ce în ce mai multă nevoie de modele, iar astfel
de modele nu trebuie să fie puse în vitrină și contemplate cu melancolie,
ci reactualizate și promovate în permanenţă. „Este rolul teologilor să scoată
în evidenţă virtuţile sale duhovnicești. Eu însă vreau să subliniez că părintele Stăniloae leagă Occidentul raţionalist de Orientul contemplativ. Astăzi,
părintele Stăniloae nu mai este doar celebrul teolog român. El este un european care oferă ţării noastre vocaţie europeană deplină și ne individualizează
ca naţiune. Părintele Stăniloae a ridicat teologia românească la rang de știinţă. A știut poate cel mai bine să așeze într-un singur discurs, deopotrivă
duhovnicesc și știinţific, religiozitatea atât de profundă a românilor. A legat
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în același discurs teologic trăirea credinciosului simplu de la ţară de teoriile
complexe ale filosofiei germane. A explicat viaţa în Hristos atât pe înţelesul
intelectualilor, cât și pe cel al oamenilor simpli. Pentru mine, părintele Stăniloae este chiar mai actual în secolul al XXI-lea decât în secolul trecut“, a spus
Victor Opaschi.
Datorită rigorii sale știinţifice și probităţii sale intelectuale, opera părintelui Dumitru Stăniloae este cunoscută astăzi și în mediul academic occidental și nu numai. Complexitatea personalităţii și operei sale a determinat
primirea părintelui Dumitru Stăniloae în Academia Română. În acest sens,
acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, l-a numit pe părintele
Stăniloae cel mai mare filosof-teolog al României, dar și un mare patriot.
„Ca slujitor al știinţei, m-am oprit asupra următoarelor cuvinte ale părintelui Stăniloae: «Să vorbim despre știinţă și credinţă. Știinţa ne lasă închiși în
descrierea legilor diferitelor existenţe, dar nu vrea să știe că aceste legi trebuie
să fie de la Cineva mai presus de legi. Ea nu explică nimic, descrie numai.
Descrie mai mult legile lumii materiale. În secolul al XIX-lea se credea că știinţa poate să cunoască și cele spirituale, dar nu le poate cunoaște». La aceste
cuvinte ale părintelui Stăniloae ar trebui să se gândească fiecare om al știinţei“, a subliniat acad. Ionel Haiduc.
Mesajul din partea Universităţii București a fost transmis de către prof.
univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul acestei instituţii, care a subliniat complexitatea spiritualităţii noastre ortodoxe și contribuţia marelui teolog român,
ce s-a impus prin profunzimea spirituală, prin investigarea completă a izvoarelor și claritatea expunerii. „Părintele Stăniloae este, prin copleșitoarea sa
operă și prin influenţa pe care a exercitat-o, cel mai important și fecund teolog ortodox al veacului al XX-lea (...). Savant de o adâncă și subtilă cultură
teologică și umanistă, suflet cald și luminat, de o rară blândeţe, bunătate și
sensibilitate, așa cum îl evocă cei care îl descriu și l-au cunoscut, părintele
Dumitru Stăniloae nu concepea teologia altfel decât ca pe o întâlnire autentică și vie a oamenilor obișnuiţi cu Dumnezeu Cel viu. Forţa mereu actuală
a teologiei părintelui Stăniloae izvorăște din puterea iubirii. Opera sa poate
fi interpretată ca un răspuns dat iubirii lui Dumnezeu. Fără îndoială că și
studierea, exegeza și descifrarea semnificaţiilor operei părintelui Dumitru
Stăniloae izvorăsc din aceeași iubire pentru înţelegere, cunoaștere și adevăr,
pe care exegeţii săi o arată faţă de ideile profesorului și faţă de dezvoltarea lor.
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Așa cum spunea chiar profesorul însuși, teologia sa își va împlini rostul prin
plămădirea și cultivarea în sufletele și minţile celor care se apleacă asupra ei a
puterii iubirii de a dezvolta ideile teologice“, a reliefat prof. univ. dr. Mircea
Dumitru.
Comunicări știinţifice
După sesiunea festivă de deschidere a lucrărilor congresului au urmat
trei comunicări știinţifice. Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, a vorbit despre
receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae în teologia academică românească, arătând că aceasta „reprezintă o realitate sigură și de mare amplitudine, ilustrată la nivel naţional în cadrul învăţământului teologic universitar
prin interesul manifestat de profesorii de teologie dogmatică de a utiliza,
fructifica și promova în rândul studenţilor contribuţia inegalabilă a gândirii
celui mai cunoscut, tradus, comentat și interpretat teolog ortodox român“.
Pr. prof. univ. dr. Ioan Teșu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae“ din Iași, a vorbit despre receptarea operei părintelui profesor Dumitru Stăniloae în viaţa și spiritualitatea monahală, prezentându-l
pe marele teolog român drept istoric și aghiograf al monahismului ortodox.
În comunicarea sa știinţifică, părintele Ioan Teșu a amintit o serie de aprecieri
ale unor ierarhi și monahi cu viaţă îmbunătăţită privind modelul sublim de
viaţă duhovnicească și de gândire teologică al părintelui Dumitru Stăniloae,
concluzionând: „Părintele Stăniloae este un dar de mare preţ, făcut de Dumnezeu Ortodoxiei întregi, în vremuri de relativizare a valorilor morale și spirituale. Operele sale transmit, ‹‹cu putere multă››, îndemnul la descoperirea
și preţuirea, la aflarea și practicarea idealului de viaţă creștin - mântuirea. În
măsura în care va reuși să evalueze autentic înalta și duhovniceasca învăţătură
a părintelui profesor Dumitru Stăniloae, omul contemporan, fie el monah
sau mirean, și nu doar teolog, va avea șansa de a-și redescoperi vocaţia sa
sfântă; se va redescoperi pe sine în ceea ce are mai sfânt și adânc, mai bun și
mai înalt“.
Doamna Elena Solunca-Moise, redactor principal al revistei „Academica“ a Academiei Române și purtător de cuvânt al acestei instituţii, a prezentat comunicarea cu titlul „Receptarea operei părintelui profesor Dumitru
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Stăniloae în cultura laică“, descriindu-l drept „un teolog desăvârșit al iubirii
într-o vreme a urii, al comuniunii într-o vreme a individualismului feroce
și al rugăciunii neîntrerupte, sârguitoare și lucrătoare într-o vreme în care
se vorbește mai mult despre Dumnezeu decât cu Dumnezeu“. Domnia sa
a arătat sinteza moștenirii lăsate de părintele Stăniloae: „Ne-a învăţat să fim
contemporani cu veșnicia“.
Expoziţie cu operele părintelui Dumitru Stăniloae
În prima zi a lucrărilor congresului, la ora 11:30, în Sala „Europa
Christiana“ din Palatul Patriarhiei a fost vernisată expoziţia „Opera părintelui Dumitru Stăniloae“, realizată de Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. „Biblioteca Sfântului Sinod și-a propus prin organizarea
expoziţiei dedicate operei părintelui Dumitru Stăniloae să reliefeze cele mai
importante rezultate ale gândirii sale teologice care au văzut lumina tiparului, astfel încât pot fi văzute lucrările teologice de căpătâi ale părintelui. Un
segment special este ocupat de Filocalia tradusă de părintele Stăniloae. Pot
fi văzute ediţii bibliofile cu dedicaţii ale părintelui către diferite personalităţi
și am așezat lângă acestea și reeditările realizate la iniţiativa Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel. Avem prezentată și publicistica părintelui, care a
scris vreme de cinci decenii la «Telegraful Român», precum și la alte reviste.
De asemenea, am pus accent și pe receptarea operei părintelui în mediul teologic academic internaţional“, a precizat arhim. Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
Diploma și medalia omagială „Părintele Dumitru Stăniloae“
Sesiunea a II-a a Congresului internaţional a fost moderată în Aula Mare
a Palatului Patriarhiei de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului. Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre contribuţia părintelui Dumitru Stăniloae la conturarea unei teologii liturgice prin monumentala lucrare „Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă“ care oferă în teologia ortodoxă
românească cel mai important comentariu la Sfânta Liturghie. „Teologia
părintelui Stăniloae este o teologie vie, care a fost trăită în viaţa profesorilor
noștri, în activitatea lor, dar și a studenţilor. Din punct de vedere liturgic, o
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mare lucrare a părintelui este volumul «Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă», care ne-a ajutat enorm de mult și ne ajută și în prezent ca
să pătrundem în tainele celei mai importante slujbe a cultului nostru: Taina
Sfintei Liturghii. Din punct de vedere personal, ne-am concentrat amintirile și preţuirea noastră pentru părintele printr-o mică sintagmă: «blândeţea
iubitoare a slujitorului erudit». Am cunoscut și ne-am împărtășit de acea
blândeţe, care exprima atâta preţuire faţă de noi, cei care urcasem o treaptă
mică pe scara teologiei“, a spus IPS Mitropolit Laurenţiu.
Personalitatea părintelui Dumitru Stăniloae a fost evocată de Lidia Stăniloae, fiica teologului român, care a rostit un bogat cuvânt plin de mărturii personale inedite despre viaţa din familia părintelui Stăniloae. „Părintele
Stăniloae iubea munţii și în copilăria mea i-am urcat des împreună. Se oprea
din loc în loc și se uita împrejur: «Doamne, ce frumos este!», ne spunea; «Ce
minunată e lumea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu!» Această capacitate de a
sesiza minunea creaţiei l-a însoţit toată viaţa, l-a caracterizat în tot ceea ce
a făcut. A primit de la Dumnezeu darul de privi în profunzime ceea ce ne
înconjoară și de a înţelege că în orice vedem se manifestă puterea lui Dumnezeu. Avea convingerea că El ne-a lăsat o lume a minunilor și că trebuie să fim
conștienţi de acest dar care reflectă dragostea Creatorului pentru creaţia sa,
dar ale cărui semnificaţii sunt mult mai adânci decât ceea ce noi, prin înţelegerea noastră limitată, ni se pare că putem explica“, a spus Lidia Stăniloae.
În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat, în semn
de preţuire pentru contribuţia pe care o aduc la promovarea operei și gândirii părintelui Dumitru Stăniloae, Diploma și Medalia omagială „Părintele
Dumitru Stăniloae“ doamnei Lidia Stăniloae și profesorului Mircea Dumitru, rectorul Universităţii București. Toţi cei prezenţi în Aula „Teoctist Patriarhul“ au vizionat la sfârșitul sesiunii filmul documentar „Părintele profesor
Dumitru Stăniloae“, realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române.
În cea de-a doua parte a zilei, lucrările congresului s-au desfășurat în Sala
„Conventus“ din Palatul Patriarhiei. Cea de-a treia sesiune a fost moderată
de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, și a reunit comunicările știinţifice ale
PS Mitrofan Kodic, Episcopul sârb al Americii de Est („Privire comparativă
între teologia părintelui Dumitru Stăniloae, teologia Sfântului Nicolae Velimirovici și cea a cuviosului Justin Popovici“), prof. univ. dr. Hermann Pitters
(„Receptarea operei părintelui Stăniloae în spaţiul german“), pr. dr. Jean
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Boboc („Receptarea operei părintelui Stăniloae în spaţiul francofon“), pr.
dr. Ioan Ioniţă („Aspecte ale receptării teologiei părintelui Stăniloae în spaţiul nord-american“) și prof. univ. dr. Christos Arabatzis („Receptarea operei
părintelui Dumitru Stăniloae în mediul academic grecesc“). Cea de-a patra și
ultima sesiune a zilei de congres internaţional a fost moderată de conf. univ.
dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din
Arad. Comunicările știinţifice au fost susţinute de arhim. prof. Marcel Pavuk
(„Învăţătura despre patimi și lupta împotriva acestora în operele părintelui
Dumitru Stăniloae și ale asceţilor ruși din sec. XIX: analiză comparată“), conf.
univ. dr. Ciprian Streza („Importanţa viziunii liturgice și ascetice a părintelui
Dumitru Stăniloae privind chemarea omului de a intra prin Hristos la Tatăl,
în stare de jertfă“) și conf. univ. dr. Emil Bartoș („Doctrina despre justificare
prin credinţă în teologia ortodoxă și reformată. Un studiu comparativ între
gândirea părintelui Dumitru Stăniloae și Jean Calvin“).
Sesiunea a V-a desfășurată în Sala Conventus l-a avut ca moderator pe
Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan și a reunit comunicările știinţifice ale
Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard (Hristos, Ipostasul suprem al ipostaselor create, la Părintele Stăniloae), Prof. dr. Serghei Chiursanov (Principiul
trinitar al unităţii în diversitate în teologia părintelui Dumtiru Stăniloae în
contextul antropologiei teologice ortodoxe), Pr. prof. univ. dr. Adrian Niculcea (Personalismul la Părintele Stăniloae-semnificaţii și actualitate), Pr. lect.
univ. dr. Gheorghe Holbea (Patristica restauratio” în opera Părintelui Stăniloae), Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan (Teologie și teologi în viziunea Părintelui
Stăniloae și receptarea acesteia în teologia românească contemporană), Dl.
Costion Nicolescu (Receptarea Părintelui Stăniloae in cultura laică).
În cadrul sesiunii a VI-a moderator a fost Pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă
și comunicările știinţifice au fost susţinute de Pr. prof. univ. dr. Vaier Bel (Teologia mărturisitoare a Părintelui Stăniloae și receptarea ei astăzi), Pr. prof. univ.
dr. Sterea Tache (Contribuţia cosmologică a Părintelui Stăniloae și receptarea ei
în teologia românească), Conf. univ. dr. Adrian Nicolae Lemeni (Contribuţii
apologetice în opera Părintelui Stăniloae și receptarea lor în teologia academică), Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan (Eshatologia Părintelui Stăniloae
și receptarea ei în teologia românească), Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu (Teologia muzicii bisericești în opera Părintelui Stăniloae), Pr. prof. Vădim Bogoslovski (O analiză a moștenirii orale a părintelui Dumitru Stăniloae).
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Sesiunea a VII-a a fost moderată de Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, iar
comunicările au fost susţinute de Prof. em. dr. Jiirgen Moltmann (Părintele
Dumitru Stăniloae în context ecumenic - referat prezentat de pr. prof. dr.
Viorel Ioniţă), Prof. dr. Daniel Munteanu (Influenta teologiei Părintelui
Dumitru Stăniloae asupra teologiei trinitare și ecologice a lui Jiirgen Moltmann), Conf. univ. dr. Vasile Cristescu (Antropologia și hristologia Părintelui Stăniloae în dialog cu teologia apuseană - Wolfhart Pannenberg), Pr.
lect. univ. dr. Sorin Șelaru (Contribuţia Părintelui Stăniloae la dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică), Pr. prof. univ.
dr. Constantin Pătuleanu (Contribuţia Părintelui Stăniloae la dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania), Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel (Părintele Stăniloae - principii teologice
și misionare).
Ultima sesiune desfășurată tot în Sala Conventus l-a avut ca moderator
pe Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, (Părintele Stăniloae, creaţie și restaurare în teologia ortodoxă. Receptarea gândirii sale în areopagul culturii române contemporane), Pr. conf. univ. dr.
Gheorghe Zamfir (Eclesiologia Părintelui Dumitru Stăniloae și receptarea ei
în teologia academică) și Pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu (Forma Bisericii;

Moment din timpul Congresului dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae,
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei
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perspectiva mistică a Părintelui Stăniloae asupra eclesiologiei și importanţa
receptării acesteia în contextul actual) au fost cei care au susţinut ultimele
lucrări știinţifice ale congresului.
Timp de două zile, au susţinut prelegeri ierarhi, oameni de cultură și
profesori de teologie din ţară și din străinătate (Germania, Franţa, Statele
Unite ale Americii, Rusia, Ucraina, Grecia, Serbia) care cunosc și promovează
teologia Părintelui Dumitru Stăniloae în ţările din care provin.
„Impresiile sunt foarte, foarte bune și excelente pentru că am auzit
multe referate care mi-au luminat cunoașterea mea despre părintele Stăniloae, teologia și viaţa lui”, a precizat pentru TRINITAS TV PS Părinte Prof.
Dr. Mitrophan Kodic, Episcopul sârb al Americii de Est.
„Pentru mine este o mare onoare să mă aflu aici și să mă găsesc într-un
fel acasă, pentru că am fost student aici la doctorat avându-l ca profesor pe
părintele Stăniloae, am avut ca duhovnic pe părintele Sofian. Când vin aici
mă simt acasă”, a mărturisit Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard.
„Este un eveniment major în viaţa teologiei ortodoxe române, în primul
rând, și aș îndrăzni să spun și universale, dar în general în viaţa Bisericii noastre pentru că Părintele Stăniloae reprezintă realizarea la cel mai înalt vârf, la
cel mai înalt nivel de expresie a teologiei ortodoxe în veacul al XX-lea”, a spus
Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad.
Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae a fost abordată pe trei
direcţii: în teologia academică, în ţară și în străinătate; în viaţa și în spiritualitatea monahală și în cultura laică. Participanţii au avut prilejul să rememoreze cu acest prilej și personalitatea Părintelui.
„Mi-l amintesc ca un om sfânt. L-am cunoscut acasă la dânsul și m-am
bucurat de bunăvoinţa cu care m-a tratat și mi-a rămas înscris în mintea mea
de tânăr teolog apoi l-am cunoscut la Geneva unde m-a ajutat puţin la teza
mea de doctorat”, a precizat pr. Prof. Dumitru Megheșan, Decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Oradea.
Congresul Internaţional dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae a fost
organizat de Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, cu sprijinul Secretariatului
de Stat pentru Culte. Totodată, Biblioteca Sfântului Sinod a organizat, în
Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei, expoziţia de carte „Opera
Părintelui Stăniloae”.
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„Nu este ușor să organizăm un astfel de congres internaţional însă datorită faptului că nu numai iniţiativa i-a aparţinut Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ci și faptul că s-a decis ca Palatul Patriarhiei să fie gazda a facilitat
organizarea acestei reuniuni știinţifice importante. Sigur, ne-a revenit sarcina să
invităm profesorii din ţară, în special profesorii de teologie dogmatică, și din
străinătate și să pregătim o tematică sugestivă pentru acest moment. Suntem
la 20 de ani de la plecarea Părintelui Stăniloae și nu ne oprim doar la explicarea operei sale și a contribuţiei esenţiale pe care a avut-o ci am dorit să vedem
în interiorul Bisericii Ortodoxe Române care a fost impactul operei și putem
spune aceasta după 20 de ani. În același timp am fost interesaţi să vedem în
afară cum a fost receptată opera sa. Am constatat că în multe școli de teologie,
atât în ţările ortodoxe, cât și dincolo de ele opera părintelui Stăniloae a ajuns
să fie aproape bibliografie obligatorie pentru studenţi”, a precizat Pr. Prof. Dr.
Ștefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București.
„Au venit traducători care s-au ocupat de opera părintelui Stăniloae
precum pr. Herman Pitters, cel care a tradus lucrarea părintelui Stăniloae
în limba germană. A participat și Părintele Profesor Ioan Ioniţă din America care a tradus opera Părintelui Stăniloae în limba engleză, părintele Jean
Boboc care a tradus Dogmatica părintelui profesor în limba franceză și am
avut bucuria de a participa Preasfinţia Sa Mitrophan Kodic, Episcopul sârb
al Americii de Est, cel care a tradus Dogmatica părintelui profesor în limba
sârbă. Pe lângă aceasta el a tradus și Chipul nemuritor a lui Hristos și Mistica
Părintelui Stăniloae și are de gând să continue această lucrare. Sigur că am
avut invitaţi și din Grecia care au vorbit despre receptarea teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae în spaţiul grec, dar și teologi din Rusia”, a mai spus
Pr. Cons. Constantin Pătuleanu, Sectorul Teologic-educaţional al Patriarhiei
Române.
Parastas la Cernica pentru părintele Stăniloae
Părintele Dumitru Stăniloae a fost pomenit sâmbătă, 5 octombrie, cu
prilejul împlinirii a două decenii de la trecerea sa la Domnul. Atât la Biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae“ de la Mănăstirea Cernica, cât și la mormântul renumitului teolog din cimitirul acestui așezământ monahal, slujba de pomenire
a fost săvârșită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
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La slujba Parastasului de la Mănăstirea Cernica, alături de Întâistătătorul
Bisericii noastre au mai fost Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar
patriarhal, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, arhimandriţi, preoţi, între care și preoţi profesori participanţi la lucrările Congresului Internaţional de Teologie „Receptarea operei
Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi“, care a avut loc săptămâna trecută la
Palatul Patriarhiei, și diaconi. De asemenea, la această slujbă de pomenire au
participat Lidia Stăniloae, fiica părintelui Stăniloae, Dumitru Horia Ionescu,
nepotul părintelui Stăniloae, mirenii participanţi la lucrările congresului
menţionat, credincioși care l-au cunoscut personal, dar și numeroși tineri
care l-au cunoscut prin intermediul vastei sale opere teologice.
După slujba Parastasului, săvârșită în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ a
Mănăstirii Cernica, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit cuvântul
intitulat „Odihnă în pacea și iubirea Preasfintei Treimi“.
După cuvântul Preafericirii Sale, pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, a prezentat
volumul „Părintele Dumitru Stăniloae - mărturii și evocări“, apărut la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, volum elaborat
la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către arhim. Timotei
Aioanei, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și de pr. Nicolae-Cristian Câdă, consilier cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor. „În această carte
sunt prezentate câteva din mărturiile și evocările celui care a fost părintele
profesor Dumitru Stăniloae. Sunt evocări semnate mai întâi de Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel, apoi de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, de
mai mulţi ierarhi, preoţi, teologi și credincioși. Am onoarea să subliniez că
aceste mărturii vin ca un răspuns la discuţiile care au avut loc ieri (n.r. vineri)
și alaltăieri la Palatul Patriarhiei, când s-a subliniat că procesul de continuă
receptare a operei celui mai mare teolog ortodox român și a celui mai reprezentativ teolog din întreaga lume de-a lungul secolului XX nu înseamnă doar
lectura și interpretarea operei scrise, ci în mod special opera părintelui Stăniloae se înţelege mult mai adânc și mult mai apropiat dacă se cunoaște și viaţa
sa. Aceasta pentru că a fost un om, un preot, un profesor care a trăit, care a
iradiat lumina despre care a vorbit, care a împărtășit bucuria credinţei pe care
a predicat-o, care L-a urmat și L-a mărturisit pe Hristos în toată viaţa, inclusiv în închisorile comuniste. De aceea, astfel de mărturii din partea celor care
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârșind slujba parastasului
pentru Părintele Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înălțând rugăciuni pentru sufletele
Părintelui Dumitru Stăniloae și prezbiterei Maria, soția sa (cimitirul Mănăstirii Cernica)
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l-au cunoscut sunt necesare ca să înţelegem mai bine, mai complex, mesajul
pe care ni-l lasă părintele profesor Stăniloae“, a spus părintele Viorel Ioniţă.
Clerul și credincioșii au mers la mormânt, unde au fost rostite cereri pentru
iertarea sufletelor părintelui Dumitru Stăniloae și prezbiterei Maria, soţia lui.
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la slujba Parastasului de 20 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui
Dumitru Stăniloae, Mănăstirea Cernica, 5 octombrie 2013:
Odihnă în pacea și iubirea Preasfintei Treimi
Pomenirea celor adormiţi în Domnul este un act de credinţă ortodoxă,
întrucât ea se bazează pe credinţa că, fiind creat după chipul lui Dumnezeu Cel
nemuritor (Facere 1, 27), sufletul omului este nemuritor (cf. Iov 12, 10; Daniel
5, 23; Ecclesiast 12, 7; Matei 22, 31-32; 17, 3-4; Luca 9, 30-32; 23, 43), chiar
dacă trupul omului, după moartea fizică, se descompune și se risipește. Mai
mult, sufletul nemuritor are, după despărţirea sa de trup, o viaţă intensă dacă
omul este credincios și s-a unit cu Dumnezeu prin rugăciune.
Pomenirea celor adormiţi în Domnul este un act de iubire pentru ei.
Când ne rugăm pentru cei adormiţi în Domnul arătăm că îi iubim și după
moarte, iar sufletul lor nemuritor simte iubirea noastră! Ei cunosc momentele
când îi pomenim și simt când împărţim milostenii pentru ei. Iubirea din rugăciunea pentru cei adormiţi în Domnul este mai tare decât moartea și ea se
arată atât prin cinstirea osemintelor lor, cât și prin modul în care îngrijim
mormintele lor. Încă din primele veacuri, creștinii care mărturiseau credinţa
lor în învierea lui Hristos și în învierea morţilor se deosebeau de păgâni și prin
modul în care cinsteau trupurile celor adormiţi în Domnul. În antichitatea
păgână, locul unde erau înhumaţi oamenii se numea „necropolă”, adică „orașul
morţilor”. Creștinismul a schimbat numele locului din „necropolă” în „cimitir”,
adică „dormitor” unde se odihnesc vremelnic cei adormiţi în Domnul până la
învierea cea de obște. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă zicând: „De aceea se și
cheamă locul acesta cimitir, ca să știţi că cei răposaţi și depuși aici nu sunt morţi,
ci sunt culcaţi și dorm” (Omilia despre numele cimitirului și despre cruce, PG
49, col. 393). Deci, mort cu adevărat este numai omul necredincios, întrucât
este despărţit de Dumnezeu. De aceea, noi nu considerăm morţi pe cei decedaţi, ci îi numim mai degrabă „adormiţi în Domnul”.
Pomenirea celor adormiţi în Domnul este un act de speranţă. Noi
pomenim pe cei care au adormit în Domnul, adică „în nădejdea Învierii și a
vieţii celei de veci”. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe creștinii care plâng
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pe cei morţi să nu se întristeze peste măsură, ca păgânii cei fără de nădejde,
ci să se mângâie având credinţa că Hristos Domnul, Cel ce a biruit moartea,
va învia pe toţi cei decedaţi (cf. 1 Corinteni 15, 22), iar cei care au crezut în
El vor fi pururea împreună cu El (cf. 1 Tesaloniceni 4, 13-18). În acest sens,
lumânările pe care le aprindem pe morminte sunt lumânările credinţei și
ale nădejdii creștine că sufletul omului este nemuritor, iar trupul său va
învia la cea de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Unită cu
rugăciunea, lumânarea aprinsă pe mormânt este o floare sau o lumină a iubirii noastre pentru cei adormiţi, a credinţei și speranţei noastre că toţi vom
învia și ne vom reîntâlni faţă către faţă în iubirea nemărginită și dătătoare
de bucurie a lui Dumnezeu. În simbolismul lor, lumânările ce se aprind
pentru cei adormiţi în Domnul semnifică viaţa omului care, trăind pe
pământ, a răspândit multă lumină în jurul său. Încetul cu încetul, așa
cum se topește o lumânare, trece viaţa fiecărui om, dar, când arde o lumânare, nu contează cât costă în bani ceara și firul de bumbac care ard, ci câtă
valoare spirituală are lumina pe care această lumânare o răspândește în jurul
ei. Pentru viaţa omului, contează mai ales câtă lumină a adunat el în suflet
și câtă lumină a răspândit în jurul său prin credinţa sa în Hristos - Lumina
lumii, prin rugăciune și prin fapte bune. În acest înţeles, prin persoana și
opera sa Părintele Dumitru Stăniloae este o permanentă făclie de Înviere
pentru teologia și spiritualitatea Bisericii noastre.
La Parastasul pentru cei adormiţi întru Domnul, lumânările se aprind
pe colivă și pe colac, pentru că atât coliva, cât și colacul sunt făcute din boabe de
grâu, devenite simbol al credinţei în înviere și al comuniunii frăţești în Biserica
lui Hristos Cel Înviat (cf. Ioan 12, 24; 1 Corinteni 15, 36 ș. u.), care se realizează
prin rugăciunea împreună cu alţii și pentru alţii.
Iată ce spune însuși Părintele Dumitru Stăniloae în Dogmatica sa despre
rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul:
„Când cerem lui Dumnezeu «veșnica pomenire» pentru cineva, cerem să
fie pomenit de Dumnezeu și în prezent, cum va fi pomenit în eternitate, deci
să-l ţină neîncetat viu. Dacă am cere ca Dumnezeu să-l pomenească numai de
la judecata din urmă mai departe, ar însemna că Dumnezeu îl ţine uitat pentru o vreme, iar după aceea iarăși își va aduce aminte de el. Noi nu cerem lui
Dumnezeu să-Și aducă aminte numai câteodată de acela, ci să-l aibă neîntrerupt
în amintire, în vecii vecilor. Prin rugăciuni, ţinem pe cei ce au fost, veșnic vii.
Nimeni nu se pierde definitiv.
Dar dialogul nostru cu Dumnezeu pentru semenul nostru decedat se susţine nu numai prin pomenirea în rugăciuni, ci și prin pomenirea cu faptele, în
special cu faptele de milostenie, prin care intercalăm și pe alţi oameni în acest
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dialog, făcându-i și pe ei să-l pomenească. Iar această pomenire a celui decedat
de către noi, care săvârșim fapte de milostenie în numele lui, și de către cei care
beneficiază de aceste fapte, e un dialog nu numai între noi și acela, ci și un răspuns dat apelului celui decedat și, lui Dumnezeu, pentru el. Această lărgire a dialogului se realizează de altfel și prin rugăciuni. Căci rudele care pomenesc pe cel
adormit cer aceasta și preoţilor și celorlalţi, pentru ca să fie atrași cât mai mulţi în
acest dialog cu cel adormit și cu Dumnezeu pentru el.” (Preot Profesor Dumitru
STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Editura Institutului
Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, pp. 347-348)
„Dumnezeu e însetat să vadă darurile Lui transmise de la om la om, spune
Sfântul loan Damaschin, adică să vadă bunătatea Sa înmulţindu-se între oameni
prin străduinţa lor: «Aceasta o dorește și o voiește Milostivul, ca toţi să ne facem
bine unii altora, atât în viaţă cât și după moarte»” (Sfântul Ioan Damaschin,
De iisquidormierunt in fide, P.G., 95, col. 361 C, la Preot Profesor Dumitru
STĂNILOAE, op. cit., pp. 349-350)
„Cel mai mare ajutor le vine însă celor adormiţi de la pomenirea lor în
legătură cu jertfa lui Hristos la Sfânta Liturghie.” (Preot Profesor Dumitru
STĂNILOAE, op. cit., pp. 349-350)
„Comunitatea unită cu Hristos are legaţi de ea în dialogul amintirii și pe
cei adormiţi ai ei; și-L roagă și prin cuvinte pe Hristos, în dialogul ei cu El, să-i
primească și pe ei, prin amintire, în legătură cu El și să-i ofere Tatălui, sau să-i
unească cu Tatăl prin predarea Sa Tatălui împreună cu ei.” (Ibidem)
Pomenirea Părintelui Stăniloae în Biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii
Cernica, prin rugăciunile Parastasului de astăzi, la împlinirea a 20 de ani de la trecerea sa la Domnul, este un moment de cinstire a lui și de comuniune cu el în iubirea
lui Dumnezeu, deoarece iubirea izvorâtă din rugăciune este mai tare decât moartea.
Părintele Dumitru Stăniloae a preţuit mult evlavia și lucrarea Sfântului
ierarh Calinic de la Cernica (†1868), stareţ al Mănăstirii Cernica timp de 32 de
ani (1818-1850) și episcop la Râmnic 17 ani (1850-1867), pe care l-a elogiat cu
prilejul canonizării lui, în anul 1955, considerându-l un simbol al monahismului românesc care îmbină spiritualitatea isihastă cu lucrarea filantropică într-un
mod profund și echilibrat.
Mormântul Părintelui Dumitru Stăniloae și al soţiei sale Preoteasa Maria
de la Mănăstirea Cernica se află în apropierea bisericii „Sfântul Lazăr”, ctitorită
de stareţul ardelean Gheorghe (†1806), originar din Săliștea Sibiului, canonizat
de Biserica noastră în anul 2005.
În cimitirul Mănăstirii Cernica se află nu doar morminte ale monahilor, ci
și mormintele unor ierarhi, ale unor profesori de teologie, ale unor preoţi și ale
unor mireni oameni de cultură, dar și ale unor oameni simpli.
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Toţi aceștia odihnesc aici, în pacea și iubirea Preasfintei Treimi și întru
nădejdea învierii de obște și a vieţii veșnice, despre care a scris mult și frumos
Părintele Dumitru Stăniloae ca teolog al Crucii și Învierii lui Hristos și al luminii Preasfintei Treimi.
Cu câteva luni înainte de trecerea sa la Domnul, Părintele Dumitru
Stăniloae a vorbit aici, la Mănăstirea Cernica, tocmai despre sensul vieţii creștine
ca existenţă îndreptată spre Înviere și spre Împărăţia iubirii veșnice a Preasfintei
Treimi.
Rugător și slujitor al Sfântului Altar în timpul vieţii sale pe pământ,
Părintele Dumitru Stăniloae este acum rugător și în ceruri pentru mântuirea
oamenilor, pentru Biserică și popor, iar lumina vieţii sale și a teologiei sale
rămâne pentru noi toţi o făclie de Înviere pe cale mântuirii și a vieţii veșnice din
Împărăţia Preasfintei Treimi.
Pacea și bucuria Învierii sunt tainic cuprinse în toate scrierile sale teologice
și duhovnicești.
Cu sfinţii odihnește, Doamne, pe slujitorul și mărturisitorul Tău Preotul
Dumitru Teologul, Părintele nostru!
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la deschiderea Simpozionului omagial
„Părintele Ene Braniște - 100 de ani de la naștere”,
organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă
“Justinian Patriarhul”
(10 octombrie)

Părintele Profesor Ene Braniște Un mare dascăl al teologiei românești
Cu multă bucurie salutăm pe toţi participanţii la lucrările Simpozionului
dedicat comemorării unui secol de la nașterea Părintelui Profesor Ene Braniște
(12 octombrie 1913), organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian
Patriarhul” din București.
Pentru a doua oară în această toamnă, Facultatea de Teologie din București
îmbracă haine de sărbătoare, de această dată pentru a comemora un alt profesor ce aparţine generaţiei de aur a teologiei românești, și anume Părintele Ene
Braniște (1913-1984), după ce în zilele de 2-5 octombrie 2013 a fost comemorat Părintele Dumitru Stăniloae.
Acest simpozion, intitulat „Părintele Ene Braniște - 100 de ani de la naștere”,
se constituie într-un act de aducere aminte și de omagiere a memoriei acestui
vrednic slujitor al Bisericii noastre, și își propune să evidenţieze actualitatea teologiei sale, vocaţia, erudiţia și profunzimea scrierilor, pentru care este considerat
unul dintre cei mai de seamă teologi liturgiști ai Ortodoxiei românești.
Vreme de 45 de ani, Pr. Prof. Dr. Ene Braniște s-a ostenit cu predarea
Teologiei Liturgice, a Teologiei Pastorale și Artei creștine, mai întâi ca asistent, la
Facultatea de Teologie a Universităţii din București, între anii 1938 – 1950,
apoi în calitate de conferenţiar, din 1 aprilie 1950 până în 15 octombrie 1950,
și profesor, din 1950 până în 1 octombrie 1982, când s-a pensionat, la limită de
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vârstă, de la fostul Institut Teologic Universitar din București, astăzi Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din București.
Dedicat cu multă abnegaţie, în toată activitatea sa de profesorat, acestui
mănunchi de știinţe teologice: Liturgică, Pastorală și Artă creștină, Părintele Ene
Braniște s-a străduit să arate că întreaga slujire liturgică este izvor de sfinţire, de
comuniune și cultură, de continuitate și unitate ortodoxă creștină.
De altfel și scrisul său teologic s-a desfășurat tot în slujba acestor trei discipline,
determinându-l să devină un foarte bun specialist, îndeosebi în domeniul Teologiei
liturgice, inima vieţii spirituale a Bisericii Ortodoxe.
Argeșean de origine, fiu de învăţător, născut la 12 octombrie 1913, Părintele
Ene Braniște a urmat, după școala generală, cursurile Seminarului Teologic din
Curtea de Argeș, între anii 1925 – 1933, ale Facultăţii de Teologie a Universităţii
din București, între anii 1933 – 1937, și pe cele de doctorat, obţinând titlul de
doctor în teologie în anul 1943, cu teza de doctorat „Explicarea Sfintei Liturghii
după Nicolae Cabasila”, sub îndrumarea marelui profesor Petre Vintilescu.
În anul 1938 a fost numit asistent la Facultatea de Teologie a Universităţii
din București, trecând apoi prin toate treptele universitare, până la cea de profesor
conducător de doctorat, și a activat, din anul 1950 până în anul 1982, la Institutul
Teologic Universitar din București.
În perioada 1 ianuarie 1970-10 iulie 1971 a îndeplinit funcţia de prorector al Institutului Teologic Universitar din București, iar în perioada 15
decembrie 1980-1 octombrie 1982 pe cea de rector al aceluiași Institut, conducând cu multă competenţă și demnitate această instituţie de înaltă cultură
teologică.
La 26 octombrie 1940 a fost hirotonit diacon, iar la 15 mai 1950 preot, pe
seama Paraclisului „Sfânta Ecaterina” al Institutului Teologic, unde a slujit până
la pensionare.
Părintele Ene Braniște a îndeplinit și funcţii în administraţia patriarhală. A fost vicepreședinte al Comisiei de Pictură a Patriarhiei Române (19681983), membru în Comitetul tehnic al Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, precum și membru al Adunării Eparhiale și al Consiliului
Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Totodată, a fost îndrumător de redacţie la revista „Studii Teologice”, membru în Comisia de editare a colecţiei „Părinţi și scriitori bisericești” și în Comisia
pentru uniformizarea cântărilor bisericești.
Ca profesor de teologie, Părintele Prof. Ene Braniște a reprezentat Biserica
Ortodoxă Română peste hotare: în Anglia, Germania, Armenia, Franţa, Grecia,
Elveţia și Austria, făcând parte din delegaţii oficiale sau participând personal la
diferite conferinţe, congrese, simpozioane sau dialoguri teologice, unde a făcut
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dovada profundei sale pregătiri teologice, a disponibilităţii spre dialog cu alte
confesiuni creștine, dar mai ales o cunoaștere temeinică și în detaliu a bogăţiei de
simboluri a istoriei și spiritualităţii teologiei liturgice ortodoxe, pe care a slujit-o
pretutindeni cu o competenţă și pricepere admirabile.
Timp de patru decenii și jumătate a desfășurat o deosebită activitate didactică, formând multe generaţii de teologi. A manifestat exigenţă, sobrietate și
nobleţe și a oferit sprijin în afirmarea tinerilor teologi.
A desfășurat o imensă muncă de cercetare știinţifică, atestată de impresionantul număr de lucrări publicate. Dintre acestea, cele mai cunoscut sunt:
„Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila” (teza de doctorat), publicată
în anul 1943, „Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii de Nicolae Cabasila” (traducere
din limba greacă), 1946; „Tipic bisericesc”, 1976 - în colaborare; „Liturgica teoretică. Manual pentru seminarele teologice”, 1978 - în colaborare; „Liturgica specială
pentru institutele teologice”, 1980; „Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină”, 1985; „Cântările Penticostarului”, 1980 - în
colaborare; „Anastasimatarul uniformizat”, „Utrenierul sau Cântările Utreniei de
Duminică ale celor opt glasuri bisericești”, 1954 - în colaborare.
Toate aceste lucrări au cunoscut mai multe ediţii până în prezent, iar
manualele sale de liturgică pentru seminarii sau facultate sunt temeinice și sistematice, expuse într-o frumoasă limbă literară, actuale și normative pentru timpul nostru.
Pentru Teologie Pastorală, cursul său a rămas nepublicat, deși o bună parte
din prelegeri au văzut lumina tiparului.
În afară de aceste cursuri, Părintele Ene Braniște a publicat un număr de
76 de studii de Liturgică, 17 studii de Pastorală, 40 de predici și cuvântări, 26 de
studii și articole cu un conţinut variat (omiletic, catehetic, de literatură patristică, muzică bisericească, manuale de religie), 29 de cuvântări, cronici, note,
reportaje, prefeţe, 89 de recenzii și note bibliografice, 7 studii și conferinţe tipărite în străinătate.
Activitatea știinţifică de cercetare a Părintelui Ene Braniște îmbrăţișează
toate laturile și aspectele care ţin de specialitate și de nevoile slujitorilor și
credincioșilor.
Uniformizarea cultului divin, combaterea inovaţiilor, reflectarea evenimentelor importante din viaţa Bisericii noastre, probleme liturgice de interes
general pentru Ortodoxie, cultul liturgic al celorlalte Biserici și confesiuni creștine, uniformizarea calendarului, a datei Paștelui, postul bisericesc și altele, au
fost teme majore în scrisul său.
Diortosirea cărţilor de cult a fost o altă parte a preocupărilor sale, revizuind, după textele originale, mai multe cărţi de slujbă tipărite la București:
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„Catavasierul” (1959), „Penticostarul” (1973), „Octoihul Mare” (1975), precum
și ediţia „Liturghierului” din anul 1980.
Studiile și lucrările elaborate de Părintele Prof. Ene Braniște, pe lângă
valoarea știinţifică, prezintă un mare interes practic. Aceste studii se disting
prin acribia metodei de lucru, prin temeinicia și seriozitatea informaţiilor și a
documentării, prin logica, limpezimea și cursivitatea expunerii, prin grija pentru
corectitudinea și frumuseţea formei stilistice și verbale.
Pe Părintele Ene Braniște l-am cunoscut personal în anii studiilor de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București (1974-1976). Era, în același
timp, competent și exigent, academic și pastoral, bun patriot și deschis spre
universal.
Părintele Ene Braniște era un profesor erudit și un bun liturgist, slujind
la Sfântul Altar cu evlavie și solemnitate, trăind prezenţa misterului divin în
mijlocul poporului dreptcredincios. Nu a avut copii, dar a format mulţi ucenici
care au devenit ierarhi, profesori sau buni preoţi de parohie, știind să pună în
evidenţă profunzimea teologică și frumuseţea spirituală pe care le conţine viaţa
liturgică ortodoxă.
Bun cunoscător al limbilor clasice (greaca și latina) și al câtorva limbi
moderne (franceza, germana și italiana), Părintele Ene Braniște aduce, prin
scrisul său, o vastă și solidă contribuţie la dezvoltarea disciplinelor teologice
Liturgică, Pastorală și Artă creștină. El rămâne peste timp un mare dascăl al teologiei românești.
Felicităm pe toţi organizatorii simpozionului și binecuvântăm pe toţi participanţii luminaţi de cultivarea recunoștinţei faţă de darurile lui Dumnezeu revărsate în
oameni și cultivate de aceștia spre binele Bisericii.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Vizita Președintelui Parlamentului Greciei
la Patriarhia Română
(15 octombrie)
Biroul De Presă al Patriarhiei Române

În ziua de 15 octombrie 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a primit pe domnul Evanghelos Meimarakis,
Președintele Parlamentului Greciei, aflat într-o vizită oficială în România,
însoţit de o delegaţie parlamentară elenă. La întrevedere a mai participat
Excelenţa Sa domnul Grigorios Vassiloconstandakis, ambasadorul Republicii
Greciei la București.
Președintele Parlamentului Greciei a mulţumit pentru primire și a subliniat importanţa cooperării între parlamentarii din ţările cu populaţie majoritar ortodoxă pentru promovarea principiilor și valorilor creștine în societatea
de azi.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat relaţiile tradiţionale
de prietenie dintre cele două Biserici și popoare ortodoxe, precum și necesitatea unei mărturii comune mai puternice a credinţei și valorilor spirituale în societate. În același timp, Patriarhul României a reliefat importanţa
dialogului și cooperării cu scopul depășirii crizei economice și spirituale care
marchează societatea contemporană.
De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis prin intermediul domnului Evanghelos Meimarakis un mesaj fratern Preafericitului
Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, și invitaţia de a vizita Biserica Ortodoxă Română.
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Summary: The visit of the Speaker of the Hellenic Parliament at the Patriarchate
of Romania.
On the 15th of October 2013, His Beatitude Father Patriarch Daniel had a
visit from Mr. Evangelos Meimarakis, Speaker of the Hellenic Parliament, who was
officially visiting Romania, accompanied by a Hellenic parliamentary delegation.
His Excellency Mr. Grigorios Vassiliokostandakis, Ambasador of the Republic of
Greece in Bucharest, also took part in this meeting.
The Speaker of the Hellenic Parliament expressed his gratitude for ingratiating
himself with His Beatitude, and therewith featured the importance of the cooperation between the MP’s from countries whose people are Orthodox in the majority,
towards the promotion of the Christian principles and values in the society of today.
His Beatitude Father Patriarch Daniel threw into relief the long-established
and time-honoured relations between our two Orthodox Churches and nations,
as well as the need for a stronger common confession of the faith and the spiritual
values in society. The Patriarch of Romania pointed up there with the importance
of their dialogue and cooperation towards overrunning the economic and spiritual
crisis which seems to be making its mark on the contemporary society.
Likewise, His Beatitude Father Patriarch Daniel conveyed, through the instrumentality of Mr. Evangelos Meimarakis, a fraternal message to His Beatitude Father
Hieronimos II, Archbishop of Athens and of All Hellas, therewith inviting him to
visit the Romanian Orthodox Church.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
cu prilejul Simpozionului naţional „90 de ani de
învăţământ teologic ortodox în Bihor”
(16-18 octombrie)

Tradiţie și continuitate în învăţământul teologic ortodox bihorean
Aniversarea împlinirii a nouăzeci de ani de la înfiinţarea Academiei Teologice
din Oradea reprezintă un moment deosebit în viaţa spirituală și culturală orădeană, cu un trecut rodnic și îndelungat în pregătirea tinerilor teologi pentru
pastoraţie și misiune.
Tradiţia învăţământului teologic universitar din ţinuturile Crișanei își are
începuturile în anul 1923, când, prin strădaniile Episcopului Roman Ciorogariu,
personalitate emblematică a Bisericii Ortodoxe Române și a neamului românesc, a luat fiinţă Academia Teologică din Oradea. Venind în scaunul vlădicesc al
Oradiei din cetatea Aradului, în care desfășurase o rodnică activitate pe tărâmul
învăţământului, ca strălucit profesor și director al Institutului Teologic-Pedagogic
din Arad (1880-1917), vrednicul Episcop Roman Ciorogariu a avut între primele priorităţi ctitorirea unei școli teologice ortodoxe pentru formarea viitorilor
păstori de suflete și luminători ai neamului românesc din această parte de ţară.
Acest gând al ierarhului s-a materializat la numai doi ani după întronizarea
sa la Oradea, așa încât, în ziua de 29 mai 1923, Academia Teologică din Oradea a
primit aprobarea de înfiinţare din partea Ministerului Cultelor, iar în 16 octombrie 1923 și-a deschis porţile pentru prima generaţie de studenţi, într-o clădire
de pe bulevardul Regele Ferdinand, dăruită Episcopiei Ortodoxe Române din
Oradea Mare de către statul român, prin Decret Regal.
Prin grija ierarhului ctitor Roman Ciorogariu și prin strădania neobosită a rectorilor care s-au succedat la conducere, Academia Teologică din
Oradea s-a dezvoltat mereu, distingându-se în mediul teologic academic
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din întreaga ţară ca o școală ortodoxă în care disciplina, studiul intens și
accentul pe formarea duhovnicească erau principiile de bază în progresul
știinţific și spiritual al tinerilor studenţi. Studenţilor li se asigura cazarea și
masa în incinta Academiei, iar cei cu rezultate merituoase la învăţătură și cei
mai lipsiţi material primeau burse și semi-burse. Demn de remarcat este și
faptul că la Academia Teologică din Oradea nu erau școlarizaţi doar studenţi
din Bihor, ci și din Arad, Timișoara, Caransebeș, Sibiu, Cluj și chiar din
parohiile românești din Ungaria. Astfel, între absolvenţii primei generaţii ai
Academiei s-a numărat și preotul Petru Mândruţău, care a păstorit în mijlocul românilor de dincolo de graniţă, fiind primul vicar eparhial al românilor ortodocși din Ungaria după înfiinţarea Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, în anul 1946.
În vremurile de libertate religioasă de după 1989, Chiriarhul providenţial al Oradiei, Episcopul Dr. Vasile Coman, împreună cu Domnul Prof. Univ.
Dr. Teodor Maghiar, ctitorul Universităţii din Oradea, și Părintele Prof. Univ.
Dr. Dumitru Abrudan de la Sibiu, originar din Bihor, au întreprins demersurile pentru reaprinderea candelei învăţământului teologic ortodox universitar la
Oradea. Demersurile s-au finalizat prin aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, prin Hotărârea Guvernului României nr. 460 din 2 mai
1990 și Ordinul Ministrului Învăţământului și Știinţei nr. 4894 din 22 martie
1991, care reglementau înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea,
cu specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Teologie Ortodoxă Litere, la care
s-a adăugat, din anul 1994, și specializarea Teologie Asistenţă Socială.
În anul 2009, la propunerea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Oradea să poarte numele Episcopului Dr. Vasile Coman, ca un
omagiu și un semn de recunoștinţă adus ierarhului ctitor.
În cei douăzeci și doi de ani de existenţă, Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și-a consolidat treptat poziţia în mediul
academic orădean, devenind un important centru de spiritualitate și cultură,
promotoare a valorilor tradiţionale autentice ale Ortodoxiei românești în contextul multicultural, pluriconfesional și multietnic al metropolei de pe malurile
Crișului Repede.
Sărbătoarea marcată în toamna anului 2013, când se împlinesc 90 de ani
de la înfiinţarea Academiei Teologice din Oradea, maică a învăţământului teologic ortodox liceal și universitar din Bihor, reprezintă, deopotrivă, un moment
de bilanţ, în care se cuvine a arăta recunoștinţă faţă de Dumnezeu și faţă de înaintași, pentru frumoasele realizări de până acum și un moment de conștientizare
și reînnoire a exigenţelor și dimensiunilor misionare pe care teologia academică,
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în general, este chemată să le împlinească într-o lume tot mai secularizată, iar
teologia ortodoxă din Oradea, în special, este datoare să cultive vocaţia mărturisitoare și profetică a Ortodoxiei românești în diversitatea etnică, confesională și
culturală a acestui colţ binecuvântat de ţară.
Înţelegem astfel că Biserica noastră se străduiește să așeze educaţia copiilor
și tinerilor în lumina virtuţilor și valorilor izvorâte din Evanghelia iubirii lui
Hristos. O cunoaștere fără credinţa în Dumnezeu îl reduce pe om la aspectul
material și efemer al existenţei sale pământești. Ca urmare, învăţământul și cultura devin astăzi tot mai mult influenţate de materialismul și individualismul
societăţii de consum. De aceea, este necesar să unim mai mult știinţa cu credinţa, formarea intelectuală cu formarea spirituală.
Ne alăturăm tuturor participanţilor la evenimentele legate de aniversarea
a 90 de ani de învăţământ academic orădean. Felicităm pe Preasfinţitul Părinte
Episcop Sofronie al Oradiei, binecuvântăm și apreciem pe profesorii și studenţii
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea pentru contribuţia lor la promovarea învăţământului teologic din Biserica noastră.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Manifestările dedicate pelerinajului
la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureștilor
(24-29 octombrie)
Ioan Bușagă
Pr. Sorin-Vasile Tancău

Programul Manifestărilor Organizate cu Prilejul Pelerinajului la
Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie Cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
- 24-29 Octombrie 2013:
Cu prilejul pelerinajului anual la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie
cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (sărbătorit anual la 27 octombrie), ale
cărui Sfinte Moaște se păstrează în Catedrala patriarhală, în perioada 24-29
octombrie 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o serie de manifestări, care se vor desfășura după următorul program:
Joi, 24 octombrie 2013:
La orele 11.00, după oficierea Sfintei Liturghii, de la Catedrala
Patriarhală va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor cu sfintele moaște ale
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor pe bulevardul Regina Maria. Tot de la orele 11.00, de la Biserica „Sfântul SpiridonNou”, vor fi aduse în procesiune sfintele moaște ale Sfântului Mare
Mucenic Artemie, general în armata Sfântului Împărat Constantin cel
Mare, care se află spre venerare la mănăstirea Căldărușani din apropierea
Bucureștilor.
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Cele două procesiuni se vor întâlni la Sfânta Cruce din piatră de la baza
Colinei Patriarhiei, unde, la orele 11.30, va avea loc întâmpinarea icoanei
făcătoare de minuni a Sfintei Împărătese Elena în care se păstrează părticele
din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei, precum și a icoanei istorice a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, aduse la București de
o delegaţie a Bisericii Greciei condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie,
Mitropolitul Corintului.
În continuare, icoanele Sfintei Împărătese Elena și a Sfântului Împărat
Constantin cel Mare împreună cu Sfintele moaște ale Sfântului Mare
Mucenic Artemie și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
Bucureștilor, vor fi aduse în procesiune până la podiumul special amenajat în apropierea Catedralei Patriarhale. Acolo vor fi întâmpinate de către
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de ierarhi ai Sfântului
Sinod și, apoi, vor fi așezate spre închinare în baldachinul de pe Colina
Patriarhiei pentru a fi venerate de către cler și credincioși până în ziua de
marţi, 29 octombrie 2013.
La orele 17.00, la Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim va
avea loc un medalion comemorativ și o expoziţie de fotografii și documente
inedite dedicate Preotului academician Niculae M. Popescu la împlinirea a
50 de ani de la trecerea sa la Domnul (1963).
Vineri, 25 octombrie 2013
La orele 9.15, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi,
preoţi și diaconi în Catedrala Patriarhală.
Sâmbătă, 26 octombrie 2013, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
La orele 9.15, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte
Dionisie, Mitropolitul Corintului, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi
și diaconi pe podiumul special amenajat în curtea Catedralei Patriarhale.
Duminică, 27 octombrie 2013, sărbătoarea Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
Între orele 6.30 – 8.00, în Catedrala Patriarhală va fi oficiată Sfânta
Liturghie pentru credincioșii care doresc să se împărtășească.
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La orele 9.30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Sfânta
Liturghie, înconjurat de un sobor de ierarhi ortodocși din ţară și străinătate,
preoţi și diaconi, pe podiumul de lângă Catedrala Patriarhală.
La orele 18.00, în Aula Magna „Teoctist – Patriarhul” din Palatul
Patriarhiei va avea loc etapa finală a celei de a șasea ediţii a concursului coral
naţional de muzică bisericească, intitulat Lăudaţi pe Domnul, organizat de
Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române. Vor concura cele șase
formaţii corale parohiale mixte câștigătoare ale concursurilor desfășurate în
fiecare mitropolie din ţară. Evenimentul va fi transmis în direct de posturile
de radio și televiziune TRINITAS ale Patriarhiei Române.
Luni, 28 octombrie 2013, sărbătoarea Sfântului Ierarh Iachint de
Vicina:
La orele 9.00, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi, preoţi și diaconi în Catedrala patriarhală.
La orele 12.00, în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei,
sub președinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc ședinţa
solemnă a Sfântului Sinod cu tema 2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena și Anul comemorativ „Dumitru Stăniloae” în Patriarhia
Română. Vor fi prezentate în sinteză și evaluate cele mai importante manifestări
cu caracter religios-duhovnicesc, social-medical, cultural și mediatic organizate
anul acesta de către eparhiile din ţară și străinătate ale Patriarhiei Române. La
finalul ședinţei sinodale solemne, vor fi prezentate noutăţi editoriale apărute la
editurile Patriarhiei Române și la editura Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Ședinţa solemnă a Sfântului Sinod va fi transmisă în direct de posturile
de radio și televiziune TRINITAS ale Patriarhiei Române.
Marţi 29 octombrie 2013, la orele 7.30, în Catedrala Patriarhală va fi
oficiată Sfânta Liturghie arhierească care va fi urmată de un Te Deum (orele
9.30) în deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, reunit în ședinţă de lucru la
Reședinţa patriarhală.
Delegaţia Bisericii Greciei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie,
Mitropolitul Corintului cu icoana Sfintei Împărătese Elena în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei,
precum și cu icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, se va
întoarce în Grecia în ziua de marţi, 29 octombrie 2013, orele 15.00.
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Manifestările organizate cu prilejul pelerinajului la sărbătoarea Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, fac parte din calendarul evenimentelor din 2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena și Anul comemorativ „Dumitru Stăniloae” în Patriarhia Română.

Biroul De Presă
al Patriarhiei Române
Cu prilejul pelerinajului anual la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie
cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (sărbătorit anual la 27 octombrie), ale
cărui Sfinte Moaște se păstrează în Catedrala Patriarhală, în perioada 24-29
octombrie 2013, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor au organizat o serie de ample
manifestări.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de IPS Părinte
Dionisie, Mitropolit de Corint, care a adus spre închinare credincioșilor români icoana făcătoare de minuni a Sfinţilor Împăraţi Constantin și
Elena în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și

Primirea delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei
la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni, 24 octombrie 2013
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din moaștele Sfintei Elena, precum și icoana istorică a Sfântului Împărat
Constantin cel Mare, a fost întâmpinată în data de 24 octombrie, pe
Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“. Ierarhul și slujitorii greci au fost
întâmpinaţi de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de IPS
Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal,
din care au făcut parte PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei,
preoţi și diaconi. În Salonul oficial al Aeroportului Otopeni a fost săvârșită o slujbă specială pentru întâmpinarea sfintelor odoare, încheiată cu un
Polihroniu. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Potirul“
al Mănăstirii Radu Vodă din București.
Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de IPS Mitropolit onorific
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel. Înaltpreasfinţia Sa a arătat că prezenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe
a Greciei în ţara noastră „sporește sărbătoarea de la București din aceste
zile când noi prăznuim pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
Bucureștilor. Încă o dată noi ne convingem că sfinţii poartă în sine o energie extraordinară pentru promovarea comuniunii și dragostei frăţești,
în cazul nostru între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă a
Greciei, între poporul român și poporul grec“. În cuvântul de răspuns,
IPS Dionisie, Mitropolitul de Corint, a transmis mulţumiri Patriarhului
României și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru invitaţia de a participa la aceste manifestări religioase și culturale. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre sfintele icoane pe care le-a adus
spre închinare credincioșilor români, cu binecuvântarea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe a Greciei și a Întâistătătorului acesteia, Preafericitul
Părinte Arhiepiscop Ieronim. „Ne găsim aici pentru a prăznui împreună
și nădăjduim ca toţi să avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și de
ocrotirea Sfintei Cruci“, a încheiat IPS Mitropolit Dionisie de Corint.
Manifestările religioase dedicate hramului au debutat joi, 24 octombrie 2013, cu Procesiunea Calea Sfinţilor, organizată în fiecare an pe Colina
Bucuriei. În acesta an, Icoana Sfintei Împărătese Elena în care se păstrează
părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei și
Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Împărat Constantin cel Mare din
Mitropolia de Corint, dar și moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie de
la Mănăstirea Căldărușani au însoţit moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou
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Moment din timpul procesiunii Calea Sfinților de pe Colina Bucuriei

în cadrul tradiţionalei procesiuni. La eveniment au participat peste 700 de
preoţi din cele trei protoierii din Capitală, din protoieria Ilfov, preoţii de
caritate și preoţii militari, dar și mii de credincioși. Începând cu ora 11:00
au pornit două procesiuni simultan. Procesiunea cu racla purtând moaștele
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a pornit de la Catedrala Patriarhală
pe Bulevardul Regina Maria mergând până la baza Colinei Bucuriei și a
fost însoţită de Preasfinţitul Părinte Varlaam, Episcop-vicar patriarhal.
Procesiunea cu racla purtând sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic
Artemie, general în armata Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care se află
spre venerare la mănăstirea Căldărușani din apropierea Bucureștilor, a pornit
de la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon - Nou pe străzile Șerban Vodă
și Bibescu Vodă până la baza dealului Colina Bucuriei și a fost însoţită de
Preasfinţitul Părinte Varsanufie, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Cele două procesiuni s-au unit baza dealului Colina Bucuriei, în jurul orei
11:30 pentru momentul întâmpinării Icoanei Sfintei Împărătese Elena în
care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele
Sfintei și Icoanei făcătoare de minuni a Sfântului Împărat Constantin cel Mare,
aduse de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului.
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După reunire, procesiunea astfel formată a urcat Colina Bucuriei până la
podiumul din curtea Catedralei Patriarhale.
În timp ce pelerinii au urcat pe Colina Bucuriei către Catedrala Patriarhală,
s-a cântat troparul Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, al Sfintei Cruci,
al Sfântului Mare Mucenic Artemie și al Cuviosului Dimitrie cel Nou. În
continuare, Icoana Sfintei Împărătese Elena în care se păstrează părticele din
Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei și Icoana făcătoare
de minuni a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, moaștele Sfântului
Artemie, ale Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena, clerul și pelerinii au fost întâmpinaţi de către Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel. Cu acest prilej, a fost oficiată slujba Polihroniului. În încheierea slujbei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de bun
venit, urmat de răspunsul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Dionisie.
Cuvânt către pelerini al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, cu prilejul Sărbătorilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(24-29 octombrie 2013):

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt către pelerini, 24 octombrie 2013
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Iubiţi pelerini,
Prezenţa în aceste zile de sărbătoare, la București, a unor sfinte icoane și
moaște este o mare binecuvântare pentru noi toţi: ierarhi, cler, monahi și monahii, credincioși pelerini din România și din străinătate.
Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, am primit aici, pe Colina Bucuriei,
două icoane din Grecia, prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte DIONISIE,
Mitropolitul Corintului, și anume icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
cu părticele din Lemnul Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Împărătese Elena
și icoana făcătoare de minuni a Sfântului Constantin cel Mare, dar și moaștele
Sfântului Mare Mucenic Artemie, general al Sfântului Constantin cel Mare, aduse
de la Mănăstirea Căldărușani. Alături de ele sunt așezate spre închinarea pelerinilor și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, pentru a cărui sărbătoare au fost aduse sfintele icoane și sfintele moaște amintite aici.
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena se bucură de o mare evlavie în Grecia
și România, dar și în alte ţări. Sfinţii Împăraţi au fost consideraţi „întocmai cu
Apostolii” și păstori într-un sens mai larg, ca ocrotitori și apărători ai creștinilor, luptători pentru unitatea credinţei ortodoxe și pentru unitatea Bisericii lui
Hristos. Ceea ce au făcut Sfinţii Împăraţi pentru Biserică îi îndreptăţește să primească titlul de „întocmai cu Apostolii” sau „egali în cinstire cu Apostolii”, deoarece cuvântul „apostol” înseamnă trimis sau misionar. Mai mult, Sfântul Împărat
Constantin a avut o chemare directă de la Dumnezeu, Care i-a arătat în lumină
pe cer semnul și puterea Sfintei Cruci, asemănându-se cu Sfântul Apostol Pavel
în ceea ce privește convertirea sa și multa sa dragoste faţă de Biserica lui Hristos.
În iconografia ortodoxă, Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au între ei așezată Sfânta Cruce, deoarece Sfântul Constantin a descoperit Crucea pe cer în semn
de lumină în anul 312, înaintea unei lupte împotriva lui Maxenţiu, iar Sfânta
Elena a descoperit în pământul Ierusalimului, în anul 326, Crucea pe care a fost
răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Înţelegem, astfel, că Sfânta Cruce a lui Hristos
leagă cerul și pământul în iubirea nesfârșită și nestrămutată a Preasfintei Treimi.
Înainte de Constantin cel Mare, împăraţii romani păgâni au dezlănţuit
persecuţii cumplite împotriva creștinilor timp de aproape 300 de ani. Sfântul
Constantin este numit „cel între împăraţi, Apostolul Domnului”, pentru că, luând
„chemare nu de la oameni, ci de la Dumnezeu”, a dat libertate Bisericii și creștinilor prin decretul din anul 313 cunoscut îndeobște sub numele de Edictul de
la Milano.
Sfântul Constantin cel Mare rămâne în memoria vie a Bisericii și ca apărător
al credinţei ortodoxe. El a convocat primul Sinod Ecumenic, la Niceea, în anul
325, care a stabilit adevărul de credinţă cu privire la dumnezeirea lui Iisus Hristos.
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Sfântul Împărat Constantin a dat dreptul episcopilor și preoţilor în Biserică
de a elibera pe sclavi, a dat legi în favoarea bolnavilor, văduvelor, orfanilor, săracilor, a incriminat adulterul, avortul, tortura. Toate acestea erau legi de apărare a
demnităţii umane. Deci, la începutul secolului al IV-lea, Sfântul Constantin cel
Mare a dat legi care au devenit apoi patrimoniu spiritual al întregii umanităţi.
Sfânta Împărăteasă Elena reprezintă un model de mamă creștină, care
crește copilul în credinţă și îl sfătuiește să facă binele mai ales când ocupă funcţii
publice înalte. Din nefericire, astăzi, acest model matern se confruntă cu o educaţie contrară creștinismului. De aceea, mamele trebuie să promoveze credinţa
ortodoxă și valorile creștine, asemenea mamei Sfântului Constantin cel Mare.
Sfântul Mare Mucenic Artemie, ale cărui moaște se află acum pe Colina
Bucuriei, a fost general și prieten al Sfântului Împărat Constantin cel Mare, dar
și martor la toate marile înfăptuiri ale acestuia. Sfântul Artemie a văzut pe cer
semnul Crucii în ajunul luptei de la Podul Vulturului (312) și a însoţit-o pe
Sfânta Elena în pelerinajul acesteia în Ţara Sfântă (326), fiind de faţă la aflarea
Lemnului Sfintei Cruci. Apoi a fost numit guvernator al Egiptului (360), unde
a luptat împotriva idolatriei. Sfântului Artemie i s-a tăiat capul în anul 362,
pentru că a avut îndrăzneala să-l mustre pe împăratul Iulian Apostatul, care se
lepădase de Hristos.
Sfintele sale moaște au fost cinstite pentru darul minunat al tămăduirii
bolilor, îndeosebi a diferitelor forme de hernie și varice. Astăzi, fragmente din
moaștele sale se află la Mănăstirea Kostamonitou, din Sfântul Munte Athos, dar
și în România, la Mănăstirea Căldărușani.
Iubiţi pelerini,
Sfinţii Constantin și Elena au fost trimiși de Dumnezeu să-i elibereze pe
creștini de persecuţii, să apere unitatea și învăţătura de credinţă a Bisericii, să
construiască o mulţime de locașuri de cult în diferite părţi ale imperiului și să-i
ajute pe săraci, orfani, văduve, mai scurt spus, să facă roditoare Evanghelia lui
Hristos în viaţa societăţii.
La fel, și Sfântul Mare Mucenic Artemie, general și prieten al Sfântului
Împărat Constantin, nu a lăsat neroditoare credinţa în Hristos, ci a dat mărturie
vrednică de crezare în faţa împăratului Iulian Apostatul. Iar pentru aceasta a fost
pedepsit cu moarte prin decapitare.
Acești sfinţi au înţeles vremelnica lor trecere prin această lume drept un
pelerinaj sau o călătorie spre Patria cerească netrecătoare, o luptă prin credinţă pentru a câștiga cheia care le-a deschis porţile Împărăţiei cerurilor.
În această lumină a vieţii creștine trăite ca un permanent pelerinaj, Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena, împreună cu Sfântul Artemie, sporesc în aceste
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zile bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc sfintele lor icoane și moaște, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.
În aceste zile de binecuvântare și de bucurie pe care ni le oferă HristosDomnul prin sfinţii Săi, vă felicităm pe toţi pentru venirea dumneavoastră la
București și ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și
osteneala, râvna și dărnicia, cu darurile Sale cele bogate și netrecătoare, cu sănătate și mântuire, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, cu ani mulţi și binecuvântaţi, pentru a spori în credinţă și în iubire
frăţească, în sfinţenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria
sfinţilor și spre dobândirea mântuirii. Amin.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Dionisie de Corint la
Procesiunea Calea Sfinţilor
Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului, a rostit la
Procesiunea Calea Sfinţilor un cuvânt pe care îl redăm în cele ce urmează:

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Dionisie de Corint
rostind cuvânt la procesiunea Calea Sfinților de pe Colina Bucuriei
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Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei și Patriarh al României,
Înaltpreasfinţiile și Preasfinţiile Voastre fraţi arhierei,
Preacuvioși și Preacucernici Părinţi,
Excelenţele Voastre, Distinși domni,
Din adâncul inimii înălţăm slavă și laudă Preasfintei Treimi, Dumnezeul
nostru, pentru că a binevoit ca smerenia noastră să se afle, împreună cu însoţitorii noștri, pentru a nu știu câta oară, în România, ţară prietenă, în mijlocul Dumneavoastră. Venim aici ca reprezentanţi ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe a Greciei pentru a participa „în duh de prăznuire” la manifestările
sărbătorești pe care le-aţi organizat pentru a aduce tributul de cinstire și evlavie primului împărat creștin al romanilor, Sfântul Constantin cel întocmai cu
apostolii, și maicii sale, Sfânta Elena. Lor le este închinată Catedrala Patriarhală
din București și pomenirii lor aţi hotărât să fie închinat anul în curs, ca an omagial, deoarece, în 2013, s-a împlinit un mileniu și șapte veacuri de la emiterea
Edictului de la Milan, în luna februarie a anului 313 după Hristos.
De aceea, cu plăcere am răspuns poruncii și binecuvântării Sfântului
Sinod al Bisericii Greciei și a președintelui său, Preafericitului Părinte
Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii, și invitaţiei adresate
de Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, de a face o vizită în ţara Dumneavoastră binecuvântată,
cu prilejul amintitelor manifestări. Vă aducem cinstite „binecuvântări” de
la vestita Sfântă Mitropolie Apostolică a Corintului! Vă aducem icoana de
minuni făcătoare a Sfântului Constantin cel Mare, Împăratul de Dumnezeu
încununat, în care Sfântul este reprezentat într-o manieră cu totul originală,
călare, la ceasul viziunii de la Ponce Milvius, o parte din Cinstitul Lemn al
Crucii Sfinte pe care Hristos S-a răstignit și o părticică din Sfintele Moaște
ale Sfintei Elena, Maica împăratului.
Ne bucurăm și mulţumim Preafericirii Voastre, precum și celor prezenţi la
primirea cinstitelor „binecuvântări”, pe care cu duhovnicească veselie Vi le aducem. Ne bucurăm, mai ales, atât pentru întâlnirea noastră, în duhul învăţăturii
și uceniciei, cât și pentru împreună petrecerea cu Preafericirea Voastră, vreme
de cinci zile, când vom lua parte la bucuria praznicală a Preafericirii Voastre și a
poporului român binecredincios pe care îl arhipăstoriţi.
Cerându-Vă patriarhale binecuvântări, Vă sărutăm cu căldură cinstitele mâini și cu smerenie ne plecăm și Vă adresăm cuvintele pe care le spune
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diaconul la începutul Sfintei Liturghii: „Vremea este a sluji Domnului”. Vă
rugăm Preafericite Stăpâne, să arătaţi odoarele aduse ca „binecuvântare” și strigând cu mare glas: „Prin acestea vei învinge”, să binecuvântaţi deschiderea manifestărilor sărbătorești, cu puterea Cinstitei și de viaţă făcătoarei Cruci, pentru
rugăciunile Marilor Împăraţi de Dumnezeu încununaţi și întocmai cu Apostolii,
Sfinţii Constantin și Elena. Amin!

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe a Greciei, și în special Preafericitului Părinte Ieronim II,
Arhiepiscop al Atenei și al întregii Grecii, pentru binecuvântarea adusă în ţara
noastră prin venirea acestor odoare sfinte. „Lucrarea pe care o săvârșește IPS
Mitropolit Dionisie este o lucrare de speranţă și de unitate, de comuniune
frăţească și de mărtusirire a Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos într-o
lume din ce în ce mai secularizată și mai tulburată. Rolul Bisericii este acela
de a arăta că sfinţii lui Dumnezeu aduc pace în suflet, bucurie și comuniune
între oameni. Duhurile demonice dezbină pe oameni, dar sfinţii îi adună pe
oameni în iubirea Preasfintei Treimi“, a spus Patriarhul României.
După binecuvântarea pelerinilor prezenţi pe Colina Bucuriei, icoanele
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena din Grecia și moaștele Sfântului Mare
Mucenic Artemie de la Mănăstirea Căldărușani au fost așezate spre închinare în baldachinul din vecinătatea Catedralei patriarhale, alături de racla cu
moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
Moment comemorativ dedicat Părintelui academician Niculae M.
Popescu
Evenimentele prilejuite de sărbătoarea hramului Catedralei patriarhale
au continuat la Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim. În aceeași
zi, începând cu orele 17.00, a avut loc un medalion comemorativ și o expoziţie de fotografii și documente inedite dedicate Preotului academician Niculae
M. Popescu la împlinirea a 50 de ani de la trecerea sa la Domnul (1963).
În deschidere, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal
a evocat personalitatea Părintelui Niculae M. Popescu: „Părintele academician
Niculae M. Popescu, care a abordat subiecte din cele mai diferite, precum subiecte
de doctrină, studii de bizantinologie, de istoria Bisericii Ortodoxe Române, de
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Preasfințitul Părinte Episcop Varlaam Ploieșteanul evocând personalitatea
Părintelui Academician Nicolae M. Popescu

istoria Bisericii Universale sau literatură, a avut în grijă pentru prima oară întrun mod sistematic și elocvent personalitatea preotului de la țară. Deși, a fost ales
membru titular în 1923 al Academiei Române, părintele Nicolae M. Popescu
a rostit discursul de recepție doi ani mai târziu, în 1925, iar subiectul discursului a fost personalitatea lui Dimitrie Onciul”. Evenimentul s-a desfășurat în sala
„Conon Mitropolitul” a Bibliotecii Sfântului Sinod.
Slujba privegherii la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir
Pe podiumul special amenajat în apropierea Catedralei Patriarhale,
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat
în seara zilei de 25 octombrie, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi,
slujba privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir. La final, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt în care a vorbit, printre
altele, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie: „A fost guvernator urmând pe
tatăl său la Tesalonic în perioada cea mai grea, ultimele valuri de persecuţie
ale împăraţilor Maximian și Diocleţian. Sfântul Dimitrie a fost crescut în
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Moment din timpul slujbei de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie

taină de părinţii săi care au fost creștini. Când Maximian se întorcea dintr-o
luptă cu sciţii atunci a auzit că Dimitrie e creștin și sprijină în ascuns creștinii. Invitându-l să jertfească zeilor Dimitrie a mărturisit pe faţă că nu
poate să facă aceasta și din această cauză a fost împuns în coasta dreaptă ca
și Domnul și în loc de sânge în timp din sfintele lui moaște a izvorât mir”.
La sfânta slujbă oficiată pe Colina Bucuriei au fost prezenţi sute de credincioși, dar și pelerini care așteaptă cu evlavie pentru a aduce cinstire sfintelor
moaște așezate spre închinare în baldachinul special amenajat.
„A învăţat prin faptă și a făptuit învăţând“
La Catedrala patriarhală, sâmbătă, 26 octombrie, pe podiumul special
amenajat afară, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul Dionisie,
Mitropolitul Corintului, înconjurat de un sobor de opt ierarhi, preoţi și diaconi.
În a treia zi a evenimentelor închinate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureștilor, pelerinii au continuat să vină pe Colina Bucuriei pentru a se închina la icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, cu părticele
din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Împărătese Elena, la
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icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, la moaștele Sfântului
Mare Mucenic Artemie și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
Pentru cei care s-au spovedit și au primit binecuvântarea duhovnicului
de a se împărtăși, în Catedrala patriarhală a fost săvârșită, de la ora 6:30, Sfânta
Liturghie de către preoţii slujitori ai catedralei. În continuare, pe podiumul
amenajat pe esplanada Catedralei patriarhale a fost oficiat Acatistul Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar apoi Înaltpreasfinţitul
Dionisie, Mitropolitul Corintului, delegatul Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe a Greciei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi și diaconi, a
săvârșit Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de către Corala
„Nicolae Lungu“ a Catedralei patriarhale. Împreună liturghisitori cu ierarhul
grec au fost: IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, PS Siluan, Episcopul
ortodox român al Ungariei, PS Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei
și Portugaliei, PS Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, PS
Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, PS Paisie Lugojeanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.
După citirea Sfintei Evanghelii, IPS Dionisie, Mitropolitul Corintului,
a adresat „binecredinciosului popor iubitor de sfinţi, al Preasfintei Biserici din
România“ un cuvânt de învăţătură despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Tesalonicului, unul dintre sfinţii cei mai iubiţi
de către dreptmăritorii ortodocși de pretutindeni.
Cuvântul IPS Mitropolit Dionisie de Corint la Sărbătoarea Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Întru toate era înţelept și drept, întru toate săvârșea lucrare de apostol, trăia în fericire și
era cu totul curat (Sf. Grigorie Palama)
Iubiţi fraţi ierarhi și împreună liturghisitori,
Cinstiţi părinţi preoţi și diaconi ai lui Hristos,
Binecredincios popor iubitor de sfinţi, al Preasfintei Biserici din România,
Prin aceste cuvinte, Sfântul Grigorie Palama, păstorul tesalonicenilor,
înalţă laudă Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, protectorul
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Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Dionisie de Corint rostind cuvânt
la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie

Tesalonicului, care, în Imperiul Roman de Răsărit, era cetatea cea dintâi ca însemnătate, alături de Constantinopol, Împărăteasca Cetate a cetăţilor, iar astăzi,
în Grecia, este orașul cel dintâi ca însemnătate, alături de Constantinopol,
Împărăteasca Cetate a cetăţilor, iar astăzi, în Grecia, este orașul cel dintâi ca importanţă, alături de capitala Atena. La cinstita invitaţie a Preafericirii Sale, Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul României, și cu îngăduinţa și binecuvântarea Sfântului
Sinod al Bisericii Greciei și a Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei
și al Întregii Grecii, vin din Tesalonic să prăznuiesc, cu smerenie, împreună cu
întregul popor care prăznuiește cu prilejul manifestărilor sărbătorești organizate
în cinstea Sfinţilor Slăviţilor Mari Împăraţi de Dumnezeu încununaţi Constantin
și Elena, cei întocmai cu Apostolii, care sunt și hramul acestei sfinte și măreţe
Catedrale Patriarhale. Doresc să mulţumesc, în mod special, Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel pentru cinstea pe care o face Smereniei mele!
Sfântul Dimitrie este unul dintre sfinţii cei mai iubiţi de popor în Biserica
noastră Ortodoxă. Deja din veacul al VI-lea după Hristos este lăudat și i se aduc
cântări în Biserică.
Era frumos la chip – dar mai frumos la suflet, plăcut la vorbă – dar mai plăcut în faptă și purtare, dulce la cuvânt – dar mai dulce la obiceiuri (Konstantinis
Grigoriadis, Cuvânt și existenţă, vol. 4, p. 85). Așa ni s-a transmis caracterizarea Sfântului Dimitrie! Acestea sunt culorile în care este zugrăvit de pictorii
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Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiate de Înaltpreasfințitul Mitropolit Dionisie
al Corintului la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie

bisericești de-a lungul veacurilor: dulce și distins la înfăţișare, maiestos și măreţ.
Prin acestea, este redat faptul că se trăgea din neamul uneia dintre cele mai strălucite familii din regiunea Macedoniei grecești și al unora dintre cei mai înalţi
demnitari militari și oameni de Stat din Imperiul Roman.
S-a născut Sfântul Mare mucenic Dimitrie în vestita și slăvita cetate a
Tesalonicului, în jurul anului 280 după Hristos. S-a născut Cezarul Flavius
Constantinus Augustus, cel care avea să fie împăratul „cel Mare” și „întocmai
cu Apostolii”, la 22 februarie, probabil în anul 288, dar nu înainte de 280 după
Hristos, în cetatea Naissus din Dacia. Cei doi slăviţi sfinţi ai credinţei noastre
curate aveau aproape aceeași vârstă. Sfântul Dimitrie, mai de tânăr a primit
cununa muceniciei pe la anul 306 după Hristos. Sfântul Constantin a plecat
din această lume deșartă, la anul 337 d.Hr., lăsând întreaga lume moștenire
Domnului. De aceea a fost numit „cel întocmai cu Apostolii”. Unul și-a adus
serviciile sale lui Hristos, atât prin edicte legislative, cât și în alte feluri, iar celălalt L-a slujit pe Domnul prin lucrarea învăţătorească, întrucât – spun izvoarele
– el a fost arestat când adresa catehumenilor învăţătura despre Hristos.
Tocmai această demnitate învăţătorească este subliniată prin cele spuse de
Sfântul Grigorie Palama, cele redate mai sus, ca moto la cuvintele mele.
„Înţelept” a fost Sfântul Dimitrie pentru că a știut să-și aleagă partea cea
bună. El a preferat credinţa în Hristos și nu a acordat nicio importanţă slavei
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lumești de care, după vrednicie, se putea bucura atât datorită originii sale, cât și
datorită capacităţilor sale.
„Drept” a fost Sf. Dimitrie. Mărturisește despre aceasta comportarea lui
caracterizată prin deplină dreptate, iubirea frăţească și pacea, care constituiau
„păzirea” prin forţă a poruncilor lui Hristos.
„Apostol” a fost Sf. Dimitrie. Nu s-a mulţumit numai cu a crede în Hristos,
ci a și răspândit cuvântul lui Dumnezeu, propovăduindu-l și interpretându-l cu
atâta râvnă, încât foarte mulţi închinători la idoli au venit la sânul Bisericii, în
ciuda persecuţiei dezlănţuite de Galeriu împotriva creștinilor.
„Trăia în feciorie și era cu totul curat” Sf. Dimitrie. L-a iubit pe Hristos și
nu a pus nimic mai presus de această dragoste. Rod al curăţiei lui a fost faptul
că sfintele sale moaște au devenit izvorâtoare mir. Din vechime și chiar până
în vremea de astăzi, când sfintele sale moaște au fost aduse din nou în cetatea
Tesalonicului, unde el s-a născut, mirul sfânt pe care acestea îl izvorăsc înveselește duhovnicește inimile mulţimilor de credincioși.
Sf. Dimitrie a învăţat prin faptă și a făptuit învăţând! De aceea, a fost iubit
de Dumnezeu. El a fost ca „lucrătorul cel bun” și ca „iconomul cel credincios”.
Nu s-a rușinat de minunile Domnului și a dus Crucea lui Hristos până la sfârșit,
fără să cârtească și cu bucurie. În cele din urmă, cu suliţe a fost împuns în coastă,
până și prin moarte a urmat lui Hristos, Care „pe lemn a fost omorât”.
Într-adevăr, Sf. Dimitrie a fost învăţător și apostol! Nu ne rămâne decât să
intrăm, cu toţii, în armonia ritmurilor bunei sale credinţe și evlavie, să urmăm,
după cât putem, pilda luminoasă pe care ne-a lăsat-o, atât ca om credincios, cât
și ca demnitar.
Dar și Sf. Constantin cel Mare, care, ca Pavel, „nu de la oameni chemare”
a luat, ci de la Dumnezeu a primit credinţa în Hristos, ca pe o taină mai adâncă
a lumii și a omului. Prin harul lui Hristos, el a înţeles că numai prin cuvântul
Sfintelor Evanghelii și cu ajutorul lui Dumnezeu fiinţa umană, în existenţa ei la
nivel personal, în familia, în neamul, statul sau societatea din care face parte, poate
să-și transfigureze viaţa. El a înţeles că numai așa omul poate să ajungă chiar cetăţean al cerului și să se facă părtaș Împărăţiei lui Dumnezeu, în ciuda veștilor mincinoase venite de la cel potrivnic, răspândite și prezentate cu artă ca fiind adevăr
salvator. De aceea, Sf. Împărat Constantin cel Mare s-a dedicat slujirii Adevărului,
așa încât acesta să predomine înaintea minciunii și înșelăciunii. El zdrobește rătăcirile închinării la idoli și trasează pentru întreaga lume o cale nouă, „Calea” care
este Hristos! Dar face acest lucru cu înţelepciune, cu respect faţă de libertatea cetăţenilor imperiului. Nu aplică metode opresive și de constrângere. Cu nobleţe el
acordă tuturor posibilitatea de a acţiona după propria voinţă. În calitatea de împărat al Imperiului Roman de Apus (312-324 d.Hr.) a instituit principiul toleranţei
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religioase prin Edictul de la Milan. Anul acesta se împlinesc 1700 de ani de la emiterea acelui edict. În continuare, ca singur împărat (324-337 d.Hr.) s-a reţinut din
aceleași motive să proclame creștinismul ca religie oficială în Imperiu. Prin acest
act vizionar, Sf. Constantin cel Mare a legiferat creștinismul ca religie permisă sau
licită. Astfel, a pus capăt persecuţiilor și a adus o contribuţie imensă la instaurarea
păcii interne în Statul Roman. Concomitent, însă, a dat posibilitatea mântuirii în
Hristos tuturor cetăţenilor care doreau, liber și nesiliţi de nimeni, să vină la sânul
Preasfintei noastre Biserici.
Tuturor vă aduc binecuvântarea Sfinţilor Împăraţi, făcători de minuni, a
Sfântului Constantin cel Mare, printr-o parte din Cinstitul lemn al Sfintei Cruci,
pe care Hristos S-a răstignit și prin părticica din sfintele moaște ale Sfintei Elena!
Vă aduc, spre închinare, aceste sfinte odoare din vestita sfântă mitropolie apostolică a Corintenilor, unde sunt păstrate cu evlavie și cinste, ca o comoară nepreţuită.
Chem sfintele la rugăciuni, precum și rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
și al Sfântului Cuvios Dimitrie din Basarabi ca dumneavoastră, tuturora, fraţii noștri
întru credinţă, să vi se dăruiască sănătate, zile îndelungate, călătorie cu bun spor
duhovnicesc în viaţă și ajutor de sus. Totodată, vă rog să înălţaţi rugăciuni la Domnul
pentru poporul grec, popor pașnic și liniștit, care, încă o dată, în cursul istoriei sale,
trece prin încercări. Cu binecuvântările Preafericirii Sale, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul României, pe care-l respectăm foarte mult și ale Înaltpreasfinţiţilor și
Preasfinţiţilor fraţi arhierei, cu care slujim împreună, cu dragoste și cinste, și ale tuturor clericilor, vă rog să înălţaţi rugăciuni pentru poporul grec.
Dumnezeiasca putere nebiruită și nepieritoare a Cinstitei și de Viaţă făcătoarei Cruci să ne dea putere tuturor, atât dumneavoastră, cât și nouă. Amin.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul grec a mulţumit Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel pentru invitaţia de a sluji la hramul Catedralei
patriarhale și a rugat pe Bunul Dumnezeu ca să îndrepte pașii poporului
român și ai pelerinilor de pe Colina Bucuriei pe urmele sfinţilor, moștenitorii
Împărăţiei Sale din ceruri.
Slujba privegherii la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucureștilor
Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timișoarei, a oficiat, sâmbătă, 26 octombrie 2013, pe podiumul special
amenajat în curtea Catedralei Patriarhale, înconjurat de un sobor de preoţi
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și diaconi, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureștilor.
„Mulţumim Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, care cu dragostea sa părintească face ca aici, pe Colina Bucuriei, să
se întâlnească sfinţii în fiecare an la prăznuirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la hramul Catedralei Patriarhale. Se vede că
Dumnezeu primește dragostea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că
sfinţii vin pe această colină, se întâlnesc unii cu alţii și iubindu-se ei duc către
Dumnezeu iubirea noastră”, a spus Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul. La
slujba oficiată pe Dealul Patriarhiei au fost prezenţi mii de credincioși din toate
colţurile ţării, dar și pelerini care așteaptă cu evlavie pentru a aduce cinstire
sfintelor moaște așezate spre închinare în baldachinul special amenajat.
Ierarhi români și străini, dar și pelerini de pretutindeni s-au bucurat
împreună la ziua Sfântului Ocrotitor al Bucureștilor
Sărbătoarea Ocrotitorului Bucureștilor a culminat în a patra zi a evenimentelor dedicate pelerinajului anual la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel

Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiate la sărbătoarea
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
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Nou, care se păstrează în Catedrala Patriarhală, cu săvârșirea Sfintei Liturghii
arhierești săvârșite pe podiumul de lângă Catedrala Patriarhală, de Preafericitul
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un impresionant sobor din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolitul
Corintului, și ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Alături de Patriarhul României s-au aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie,
Mitropolitul Corintului și următorii ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitului
Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului,
Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul
Olteniei, Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul
Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Înaltpreasfinţitul
Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte
Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfinţitul Părinte
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,
Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor,
Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfinţitul Părinte
Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Preasfinţitul Părinte
Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu,
Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul
Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul
Devei și Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român
al Ungariei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei,
Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de
Nord, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal,
Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărășeanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovișteanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Ioachim
Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului,
Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe
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Române a Maramureșului și Sătmarului, înconjuraţi de un sobor de preoţi
și diaconi.
După citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul Bisericii noastre a explicat
semnificaţiile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a XXIV-a după Rusalii
despre vindecarea femeii bolnave de 12 ani de scurgere de sânge și despre
învierea fiicei lui Iair, precum și înţelesurile Evangheliei rânduite de Biserică
spre citire în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că, având pilda credinţei
puternice a femeii bolnave de 12 ani, pe care Mântuitorul Iisus Hristos
a numit-o „fiică“, și nu „femeie“, omul poate stabili o legătură de filiaţie, de înfiere în relaţie cu Dumnezeu. Văzând cum Iair a simţit puterea
dumnezeiască a Domnului Hristos prin învierea fiicei sale de 12 ani,
omul înţelege că adevărata moarte nu este despărţirea sufletului de trup.
Adevărata moarte veșnică este despărţirea omului de Dumnezeu. „Tot ce
a fost vizibil în Iisus Hristos ca putere vindecătoare, iertătoare și dătătoare
de viaţă a trecut în Sfintele Taine ale Bisericii. Dar noi vedem că puterea
vindecătoare a Domnului Hristos din Sfintele Taine se arată și în sfinţii
tămăduitori sau vindecători, adică în cei care s-au împărtășit cu Sfintele
Taine ale Bisericii și au ţinut o permanentă legătură cu Dumnezeu prin
rugăciune și post și au împlinit poruncile Mântuitorului Iisus Hristos“,
a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a mai
explicat că puterea vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos lucrează și
prin moaștele sfinţilor.
După cuvântul de învăţătură despre folosul Evangheliilor citite ieri la
Sfânta Liturghie, Patriarhul Bisericii noastre a rostit cuvântul intitulat :
Sfinții – Prieteni ai lui Dumnezeu și ai credincioșilor
Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a devenit hramul cel mai
popular al Catedralei patriarhale, deși hramul istoric, Sărbătoarea Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena, a fost rânduit de ctitorul ei, domnitorul Constantin
Șerban Basarab, încă de la începutul zidirii bisericii, în anul 1656.
Anul acesta 2013, an omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, legătura între cele două hramuri ale Catedralei Patriarhale a fost mult mai profundă
și mai evidentă; sfinţii ocrotitori ai Catedralei Patriarhale fiind mari rugători și
mărturisitori ai lui Hristos, în timpuri și locuri diferite.
149

EVENIMENTE

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Basarabov, un sat din
sudul Dunării, aproape de orașul Ruse din Bulgaria de azi) era vlah (român) de
neam și a trăit în veacul al 13-lea, în timpul Imperiului de la Târnovo (11851396), întemeiat de români și de bulgari, sub conducerea fraţilor Petru și
Ioan Asan, români de neam (Pr. prof. Mircea Păcurariu, „Sfinţi daco-romani și
români”, Iași, 2007, pp. 252-256).
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost mai întâi păstor; păștea oile sau
vitele sătenilor pe câmp și se ruga, împărţind celor săraci o parte din ceea ce
primea de la sătenii ale căror vite le păștea. Era atât de sensibil și de milostiv în
sufletul său, încât se spune că ani de-a rândul s-a pocăit și a plâns pentru că din
greșeală a călcat cu piciorul pe un pui de pasăre și l-a strivit.
Vedem câtă fineţe, câtă delicateţe, cum spunea Părintele Stăniloae, există
în Sfinţi, în oamenii care, prin post și rugăciune, s-au eliberat de violenţă, de
porniri pătimașe, de apucături egoiste și s-au împărtășit de iubirea milostivă a
lui Dumnezeu, Cel milostiv, Care iubește pe toţi oamenii și întreaga lume făcută
de El. Mai târziu, păstorul evlavios și milos a devenit monah într-o mănăstire,
iar apoi a vieţuit ca pustnic într-o peșteră, lângă râul Lom, în post și rugăciune.
Mai știm despre el că atunci când și-a simţit sfârșitul aproape, s-a așezat între
două lespezi de piatră, care simbolizau sicriul, iar apoi și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în singurătate, neavând pe nimeni la moartea sa, decât o
mulţime nevăzută de îngeri. Mai târziu, trupul său neputrezit a fost descoperit
în chip minunat și a început să fie cinstit în satul Basarabov și în tot ţinutul
acela. Tradiţia spune că unul dintre domnitorii Basarabi ai Ţării Românești a
construit o biserică în satul Basarabov, întru cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie.
Începând cu anul 1774, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou se află în
această Catedrală din București.
Prezenţa moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în centrul orașului București dă mărturie în fiecare veac despre harul și binecuvântarea
pe care Dumnezeu le dăruiește prin sfinţii Săi celor ce se roagă Lui cu credinţă. Pelerinajul și faptele minunate petrecute la racla cu moaștele Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou, Făcătorul de minuni, au fost o constantă de-a lungul
timpului.
Astfel, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a apărat de multe ori cetatea
Bucureștilor de primejdii și răutăţi. De pildă, în anul 1814, în vremea domnitorului Ioan Vodă Caragea (1812-1818), orașul a fost cuprins de o puternică
epidemie de ciumă. La cererea domnitorului, au fost scoase moaștele Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou în procesiune, ocolind orașul și făcând rugăciuni de
mijlocire către sfânt, pentru izbăvirea de ciumă. Începând din acea zi, ciuma a
încetat să mai facă noi victime.
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În anul 1827, în vremea domnitorului Grigore Ghica al IV-lea (18221828), după o secetă îndelungată foametea ameninţa orașul și împrejurimile.
Lipsiţi de orice ajutor, oamenii au nădăjduit iarăși în rugăciunile Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou și în mila lui Dumnezeu. Astfel, după ce a fost scoasă
în procesiune racla cu cinstitele sale moaște și purtată pe umeri de către preoţi
prin tot orașul, Dumnezeu a dăruit ploaie din belșug, spre folosul oamenilor și al
animalelor.
În anul 1831, orașul București aproape s-a pustiit din cauza epidemiei de
holeră, care a ucis o mulţime de oameni, iar pe alţii i-a forţat să părăsească capitala Munteniei, aflată sub administraţie militară rusă, ca și Moldova, în timpul
războiului ruso-turc din anii 1828-1829.
În ziua de 15 septembrie 1831, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou au fost duse de călugării slujitori ai Catedralei mitropolitane pe Câmpia
Filaret (Parcul Carol I de astăzi), unde, generalul Pavel D. Kiseleff, președintele
Divanului Ţării Românești, a organizat o mare procesiune religioasă, cu prezenţa
autorităţilor militare ruse, dar și a monahilor, preoţilor și credincioșilor, care nu
părăsiseră orașul. Aici s-au rostit rugăciuni fierbinţi pentru încetarea molimei și
izbăvirea orașului. Potrivit mărturiilor istorice, din ziua de 15 septembrie și până
la începutul lunii octombrie 1831, numărul morţilor, care până atunci atingea un
total de 160 pe zi, a scăzut repede, stingându-se molima.
În a doua parte a secolului 20, regimul comunist ateu a încercat în mai
multe rânduri mutarea reședinţei și a Catedralei patriarhale de pe istoricul Deal al
Mitropoliei, deoarece partidul comunist ateu era deranjat de evlavia mulţimilor
de credincioși care veneau să se închine la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie
cel Nou, manifestare considerată de atei ca fiind o tradiţie retrogradă, care nu ţine
cont de progresul socialist din societate. Astfel, în toamna anului 1989, conducerea
comunistă a ţării a interzis organizarea hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou la Catedrala patriarhală, fixând, pentru aceeași dată de 27 octombrie 1989,
o sesiune de lucru a Marii Adunări Naţionale, în clădirea de alături.
Supus presiunilor și ameninţărilor, vrednicul de pomenire Patriarhul
Teoctist a transferat racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou
la o altă biserică, și anume la biserica„Sfântul Nicolae - Vlădica“, în vecinătatea Catedralei patriarhale. Însă, la doar două luni după această umilire a
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în decembrie 1989, regimul comunist ateu a
căzut cu răsunet mare, iar oamenii bucuroși cântau pe străzile Bucureștiului:
„Cu noi este Dumnezeu!”. Între timp, clădirea în care comuniștii organizau
altădată sesiunile Marii Adunări Naţionale a fost dată în folosinţă Bisericii
și a devenit în anul 1996 Palatul Patriarhiei, iar în anul 2007, la 27 octombrie, chiar de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost înfiinţat
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aici Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care, prin intermediul Radioului și Televiziunii TRINITAS, transmite zilnic Sfânta Liturghie
și Vecernia din Catedrala patriarhală unde se află moaștele Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, spre bucuria a milioane de credincioși ortodocși români
din ţară și din diaspora.
Văzând lucrarea sfinţilor în viaţa oamenilor, putem spune și noi împreună
cu Psalmistul: „Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui” (Psalmul 67, 36).
Iubiţi credincioși,
Binecuvântarea și bucuria pe care ni le dăruiește sărbătoarea Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou sporesc și mai mult anul acesta, 2013, prin aducerea
din Grecia, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie, al Mitropoliei apostolice a Corintului, a două odoare sfinte, și anume icoana Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena, care conţine o parte din Cinstitul Lemn al Sfintei
Cruci, pe Care Hristos S-a răstignit, și o părticică din moaștele Sfintei
Împărătese Elena, Mama Împăratului Constantin, precum și icoana istorică și făcătoare de minuni a Sfântului Constantin cel Mare, în care Sfântul
Împărat este reprezentat călare pe cal alb, în momentul când i s-a arătat pe cer,
în lumină, semnul Sfintei Cruci, însoţit de cuvintele „În acest semn vei învinge”,
în ziua de 28 octombrie 312, înaintea bătăliei de la Pons Milvius sau Podul
Vulturului, lângă Roma.
Totodată, în această comuniune a sfinţilor, au fost aduse de la Mănăstirea Căldărușani de lângă București moaștele Sfântului Mare Mucenic
Artemie.
Sfântul Mare Mucenic Artemie, ale cărui moaște se află acum pe Colina
Bucuriei, a fost general de armată și prieten al Sfântului Împărat Constantin cel
Mare, dar și martor la toate marile înfăptuiri ale acestuia. Sfântul Artemie a văzut
pe cer semnul Crucii în ajunul luptei de la Podul Vulturului (Pons Milvius), în
anul 312, și a însoţit-o pe Sfânta Elena în pelerinajul acesteia în Ţara Sfântă (în
anul 326), fiind de faţă la aflarea Lemnului Sfintei Cruci. Din încredinţarea
împăratului Constanţiu (337-361), fiul lui Constantin cel Mare, Sfântul Artemie
a adus la Constantinopol moaștele Sfinţilor Apostoli Andrei, Luca și Timotei. Apoi
a fost numit guvernator al Egiptului (360), unde a luptat împotriva idolatriei.
Sfântul Artemie a suferit moarte martirică în anul 362, pentru că a mustrat pe
împăratul Iulian Apostatul, care se lepădase de Hristos și prigonea pe creștini.
Sfintele sale moaște au fost binecuvântate cu darul minunat al vindecării de
boli. Astăzi, fragmente din moaștele sale se află la Mănăstirea Kostamonitou, din
Sfântul Munte Athos, dar și în România, la Mănăstirea Căldărușani.
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Iubiţi pelerini,
Toţi acești minunaţi sfinţi aflaţi în comuniune de rugăciune în aceste zile la
Catedrala patriarhală din București au în comun sfinţenia ca dar al Sfântului Duh pe
care l-au cultivat prin credinţă statornică și vieţuire sfântă, precum și dragostea pentru
cinstita și de viaţă făcătoare Cruce a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Astfel, lângă moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care „luând
Crucea a urmat lui Hristos”, se află depusă spre închinare icoana Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena, reprezentaţi cu Sfânta Cruce între ei, conţinând și fragmente
din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci, întrucât Sfântul Împărat Constantin a descoperit Crucea, ca semn de lumină, pe cer (în anul 312), iar mama sa, Elena, a
descoperit Crucea de lemn în pământ, la Ierusalim (în anul 326), chemându-ne
astfel și pe noi să urmăm lui Hristos Cel Răstignit și Înviat, purtând fiecare
crucea vieţii sale, cu nădejdea mântuirii, a vindecării de boli și a eliberării
din nevoi și din necazuri.
Răspunzând chemării smerite a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, care
adună aici, pe Colina Bucuriei, în comuniune de rugăciune, credincioși pelerini
din toată ţara, înţelegem împreună cu toţi sfinţii că lumina Crucii unește cerul cu
pământul în iubirea infinită și eternă a lui Hristos pentru lume.
De aceea, pentru a putea purta crucea multor suferinţe și încercări din vremea noastră și a simţi ajutorul lui Hristos Cel Răstignit și Înviat este necesar să ne
întărim în credinţă, să sporim rugăciunea și să săvârșim faptele bune. În acest sens,
pelerinajul nostru la moaștele sfinţilor poate fi un moment de înnoire și de
îmbogăţire sufletească pentru toţi.
Pelerinajul este un eveniment spiritual pentru toţi care participă la el cu
credinţă, evlavie și dragoste de Dumnezeu și de Biserică. Într-un loc de pelerinaj găsim nu numai ceea ce oferă locul, adică sfânta biserică, sfintele moaște și
sfintele slujbe, ci și ceea ce aduc cu ei pelerinii fiecare în parte și toţi laolaltă, și
anume evlavia lor, râvna lor, răbdarea lor, cuminţenia lor, felul lor de a fi și de a se
întâlni cu Dumnezeu și cu oameni diferiţi, unii care nu s-au cunoscut între ei niciodată până acum. Așadar, hramul și pelerinajul de hram pot fi un eveniment
de întărire a credinţei, de împrospătare a rugăciunii, de cunoaștere a altor
persoane decât cele pe care le întâlnim zilnic în parohie, în mănăstire sau
în localitatea de unde venim fiecare dintre noi. Pelerinajul este călătorie fizică
și spirituală. Călătoria fizică este o deplasare, uneori obositoare și costisitoare,
dintr-un loc în altul; cea spirituală este mutare interioară a sufletului de la o stare
spirituală la o altă stare spirituală. Dacă această mutare sau călătorie spirituală
este un urcuș sau o elevaţie duhovnicească, atunci pelerinajul se transformă din
oboseală în sărbătoare și din cheltuială materială într-un câștig spiritual.
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În acest înţeles, depinde mult de pelerini și de cei care îi primesc dacă oboseala devine sărbătoare de suflet, și cheltuiala devine câștig duhovnicesc.
Să ne rugăm împreună Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, Sfântului
Mare Mucenic Artemie și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou să ne întărească
în credinţă, în speranţă și în dragoste faţă de Dumnezeu și faţă de semenii noștri;
să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi ca să dăruiască pace și înţelegere între
persoane și popoare, să înmulţească armonia în familie și în societate, să dăruiască
tuturor sănătate și bucurie!
Iată de ce, în aceste zile de mare binecuvântare și de multă bucurie, aducem
mai întâi mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care El ni le dăruiește prin
sfinţii Lui, cei ce adună persoane și popoare în iubirea milostivă a Preasfintei Treimi.
De asemenea, mulţumim Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul
Atenei și al întregii Elade, pentru binecuvântare, iar Înaltpreasfinţitului Părinte
Dionisie, Arhipăstorul Mitropoliei Apostolice de Corint și clericilor care-l însoţesc, pentru bunăvoinţă și osteneală, întrucât Înaltpreasfinţia Sa a răspuns cu
multă dragoste evlaviei românilor ortodocși faţă de Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena, în acest an omagial închinat lor.
Mulţumim și tuturor ierarhilor români care au fost prezenţi la primirea sfintelor icoane aduse din Grecia în data de 24 octombrie și celor care astăzi, 27 octombrie, au săvârșit Sfânta Liturghie la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
Vă felicităm pe toţi, iubiţi credincioși pelerini, pentru marea evlavie și
multa răbdare pe care le-aţi arătat, și ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să
vă răsplătească râvna și osteneala cu darurile Sale cele duhovnicești și mântuitoare, cu sănătate și fericire, pace și bucurie, ajutor în familie și în activitate,
cu ani mulţi și binecuvântaţi, pentru a spori în credinţă și în iubire creștină, în
sfinţenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinţilor și spre
dobândirea mântuirii! Amin.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul IPS Mitropolit Dionisie la hramul Catedralei Patriarhale
Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Arhiepiscop al Bucureștiului,
Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei,
Lui Hristos, Care a înviat și ne adună în unitatea credinţei și comuniunea dragostei în Duhul Sfânt, slavă și închinare în vecii vecilor, amin, pentru
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că, astăzi, ne învrednicim să trăim bucuria Învierii împreună cu Preafericirea
Voastră, cu ceilalţi fraţi arhierei coliturghisitori, dar și cu atât de numeroasă
obște a credinciosului popor român care, cu evlavie, se roagă împreună cu noi în
această preafrumoasă Catedrală Patriarhală cinstită, cu hramul Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena și Sfântului Dimitrie cel Nou. Slăvim pe Hristos Cel Înviat,
deoarece, în mijlocul nostru, avem daruri cerești, adică o parte din Cinstitul
Lemn al Sfintei Cruci pe care S-a răstignit Hristos, o parte din Sfintele Moaște
ale Sfinţilor Constantin și Elena, cei întocmai cu Apostolii, primii împăraţi
creștini, sfânta lor icoană făcătoare de minuni și Sfintele Moaște al Cuviosului
Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, din Basarabi, ocrotitorul Bucureștiului și
apărătorul întregii Românii.
Dragostea unuia faţă de celălalt – profundă, fierbinte și nefăţarnică – face să crească tot mai mult bucuria Învierii pe care o trăim astăzi,
Duminică, deoarece Sfântul Constantin cel Mare a fost acela care, urmând
Sfintelor Scripturi, a așezat această zi drept „Zi a Domnului”, adică a slăvitei
Sale sculări din morţi. De patru zile întregi până astăzi, ne împărtășim din
această dragoste, aflându-ne împreună cu Preafericirea Voastră, rugându-ne
împreună, slujind împreună, stând la masă împreună. Astfel, primim din
partea Preafericirii Voastre manifestările de iubire generoasă în Hristos. De
aceea, mulţumim de profundis, atât Preafericirii Voastre și celor din jurul
Preafericirii Voastre, precum și acestui popor iubitor de Hristos și de sfinţi
iubitori, pe care îl slujiţi ca Patriarh, cu dragoste de Dumnezeu și în chip
bineplăcut lui Dumnezeu, călăuzindu-l cu pricepere și fără poticnire la pășunile mântuirii.
Cu neţărmuit respect și cinstire adresăm Preafericirii Voastre, în numele
Sfântului Sinod al Bisericii Greciei pe care îl și reprezentăm la aceste manifestări
sărbătorești, mulţumindu-Vă pentru invitaţia care ne-a făcut o deosebită onoare. Vă
mulţumim pentru găzduirea atât de generoasă, încât se poate asemăna cu primirea
făcută de Patriarhul Avraam la Stejarul din Mamvri. Vă mulţumim pentru bogatele
și alesele binecuvântări pe care le-aţi revărsat asupra noastră! Vă mulţumim pentru
că ne-aţi dat prilejul binecuvântat să ne facem părtași bucuriei Preafericirii Voastre
și a credinciosului popor român, acum, în anul 2013, an închinat Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena și pomenirii fericitului întru adormire părintele Dumitru
Stăniloae, mare teolog român al secolului al XX-lea, cunoscut în toată lumea.
Biserica Ortodoxă Română a înviat din mormânt! Acest fapt este mărturisit
astăzi „în mare glas” de „slăvitul Trup al Domnului” din România, adică de toţi cei
ce sunt mădulare ale Bisericii poporului român. Acest trup dă mărturie și propovăduiește despre sfinţenia, lucrarea prin minuni și protecţia neîntreruptă, slăvim
pe Domnul și Dumnezeul nostru, Cel minunat întru sfinţii Săi, Care l-a dăruit
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pe acest Cuvios Dumitru tuturor credincioșilor creștini ortodocși și Preafericirii
Voastre ca Părinte și ocrotitor preaiubitor. Chemând sfintele sale rugăciuni de mijlocire, precum și pe ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, cei de Dumnezeu
încununaţi, cu evlavie ne rugăm Domnului și Mântuitorului nostru să Vă întărească, Preafericirea Voastră, cu puterea Cinstitei și de viaţă făcătoarei Cruci.
Domnul să Vă întărească cu puterea Crucii Sfântului Sinod și întreaga ierarhie
română în împlinirea înaltelor îndatoriri, care comportă multe și mari răspunderi
și care, de altfel, revin și Preafericirii Voastre. Cu puterea Sfintei Cruci, Domnul să
ocrotească, să aducă mângâiere, să sfinţească și să sprijine poporul român cel numit
cu numele lui Hristos, în aceste zile de sărăcie și mari lipsuri duhovnicești.
Pe lângă acestea, mă fac purtătorul sentimentelor membrilor Sfântului
Sinod al Bisericii Greciei și ale Preafericitului său Președinte, Ieronim al II-lea,
Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii, aducând binecuvântările lor turmei
cuvântătoare, iubitoare de Dumnezeu și de sfinţi, pe care o păstoriţi Preafericirea
Voastră! În duhul smereniei și în cuvinte pline de căldură, aducem laude
Preafericirii Voastre pentru pregătirea cu grijă, până în cele mai mici amănunte,
a acestor manifestări sărbătorești. Vă mulţumim călduros pentru binecuvântările
pe care ni le-aţi acordat cu generozitate!
Cu profund respect, Vă rugăm să pomeniţi în rugăciunile pe care din toată
inima le înălţaţi Domnului, pe Poporul Grec, greu încercat, Preasfânta Biserică
din Grecia, Biserica locală din Corint, întemeiată de Sfântul apostol Pavel.
Pomeniţi și pe însoţitorii noștri și, în sfârșit, și pe smerenia mea, Preafericite
Părinte Patriarh!
Binecuvântaţi, Preafericite Stăpâne!

Comuniune frăţească și prietenie între cele două Biserici
La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii noastre, prin rugăciunile și lucrarea sfinţilor, în special ale Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Artemie și ale Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou. De asemenea, Patriarhul României a adresat mulţumiri Înaltpreasfinţitului Dionisie, Mitropolitul Corintului, pentru că a
sporit bucuria credincioșilor români la hramul Catedralei patriarhale prin
aducerea sfintelor odoare din Biserica Ortodoxă a Greciei. „Această prezenţă
a Înaltpreasfinţitului Dionisie al apostolicei Mitropolii a Corintului este
un semn de preţuire, de comuniune frăţească și de prietenie între cele două
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Biserici. În mod deosebit, îl putem considera pe IPS Mitropolit Dionisie,
care de mai multe ori și în mai multe locuri a adus moaștele sfinţilor, un
membru de onoare al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în calitate de misionar panortodox care iubește sfinţii și dorește să fie prezent cu ei
și în alte Biserici“, a spus Patriarhul României.
IPS Mitropolit Dionisie al Corintului a mulţumit în numele Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pentru invitaţia de a fi prezent la manifestările închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou. „Biserica Ortodoxă Română a înviat din mormânt! Acest
fapt este mărturisit astăzi «în mare glas» de «slăvitul Trup al Domnului» din
România, adică de toţi cei ce sunt mădulare ale Bisericii poporului român.
Acest trup dă mărturie și propovăduiește despre sfinţenia, lucrarea prin
minuni și protecţia neîntreruptă a Domnului și Dumnezeului nostru, Cel
minunat întru sfinţii Săi, Care l-a dăruit pe acest Cuvios Dimitrie tuturor
credincioșilor creștini ortodocși și Preafericirii Voastre ca Părinte și ocrotitor preaiubitor. Chemând sfintele sale rugăciuni de mijlocire, precum și pe
ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, cei de Dumnezeu încununaţi,
cu evlavie ne rugăm Domnului și Mântuitorului nostru să Vă întărească,
Preafericirea Voastră, cu puterea Cinstitei și de viaţă făcătoarei Cruci. Cu
puterea Sfintei Cruci, Domnul să ocrotească, să aducă mângâiere, să sfinţească și să sprijine poporul român cel numit cu numele lui Hristos, în
aceste zile de sărăcie și mari lipsuri duhovnicești“, a spus IPS Mitropolit
Dionisie.
În semn de preţuire, Patriarhul României a dăruit ierarhului grec o
icoană a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și două
candele de argint, în filigran, confecţionate la Atelierele Patriarhiei Române.
IPS Mitropolit Dionisie a dăruit Patriarhului României o cârjă arhierească.
„Anul acesta a fost o șansă pentru noi ca să înţelegem mai bine cât de mult
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena au iubit întreaga creștinătate, dar mai
ales teritoriul ţării noastre. Sfântul Împărat Constantin cel Mare unește
popoarele ortodoxe într-o demnitate dumnezeiască și face ca popoarele să
fie iubite de Hristos și de Preasfânta Treime. El este împăratul care aduce
libertate creștinismului, zidește biserici și apără demnitatea umană. Legile
date de el, pe lângă instituirea Duminicii ca sărbătoare oficială, sunt toate
legi de apărare a demnităţii umane, abolind tortura, dând legi de protecţie și
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reîntregire a familiei, combătând adulterul, avortul și ajutând o mulţime de
săraci. De la el putem spune că Liturghia se unește cu filantropia și în mod
instituţional, nu doar spontan, individual. Astfel, darurile care au fost aduse
din Mitropolia Corintului reprezintă pentru noi un semn al primirii rugăciunilor și ostenelilor românilor în anul în care Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena au fost omagiaţi. Rămânem îndatoraţi totdeauna Sfinţilor, dar mai
ales atunci când în mod deosebit în comuniunea de cinstire a lor se adaugă și
alte popoare și alte Biserici“, a încheiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Mulţumiri pentru cei care au sprijinit buna desfășurare a hramului
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a mulţumit ierarhilor
prezenţi pentru împreuna-slujire și celor care s-au implicat în buna organizare și desfășurare a hramului, și anume: reprezentanţilor autorităţilor de
stat, centrale și locale, preoţilor din cadrul sectoarelor Centrului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucureștilor și ale Administraţiei patriarhale, studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din București, elevilor de la Seminarul
Teologic Ortodox din București și elevelor Seminarului Teologic Ortodox de
la Mănăstirea Pasărea, Primăriei Generale a Capitalei, Inspectoratului General
al Jandarmeriei Române, Direcţiei Generale a Jandarmeriei București, Unităţii

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel oferind daruri
Înaltpreasfințitului Mitropolit Dionisie de Corint
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Speciale 70 Jandarmi, Protecţiei Instituţionale București, Inspectoratului
General al Poliţiei Române, Brigăzii de Poliţie Rutieră București, Poliţiei
Locale a Municipiului București, Poliţiei Locale a Sectorului 4 București,
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă București, SMURD,
Pompieri, Crucii Roșii România, mai ales filialei Crucea Roșie Sector 4
București, Asociaţiei Medicilor și Farmaciștilor Ortodocși din România
(AMFOR), conducerii Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“ Otopeni, conducerii colegiilor naţionale „Ion Creangă“ și „Mihai Eminescu“
din București pentru sprijinul acordat în cazarea pelerinilor, și tuturor celor
care au contribuit la înfrumuseţarea acestei sărbători.
Lăudaţi pe Domnul! –
Concursul Naţional de Muzică Bisericească, ediţia a VI-a, 2013
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei a găzduit,
duminică, 27 octombrie 2013, etapa Naţională a Concursului de Muzică
Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, aflat la cea de-a VI-a ediție. Anul acesta,
concursul s-a adresat corurilor parohiale mixte din țară. Etapa națională, desfășurată în prezenţa Patriarhului României și a Mitropolitului de Corint, a
reunit șase corale reprezentând cele șase Mitropolii ale Patriarhiei. În urma
deliberării, jurul a decis ca premiul I să revină Corului „Accoustic” al Bisericii
Sfântul Nicolae Dintr-o zi, dirijat de dl dr. Daniel Jinga. Corul a reprezentat
Mitropolia Munteniei și Dobrogei.
Premiul al II-lea a fost acordat Corului „Aletheia” al Bisericii Bărboi din
Iași care a reprezentat Mitropolia Moldovei și Bucovinei și a fost dirijat de
către dna lect. univ. dr. Dorina Iușcă .
Premiul al III-lea a fost obţinut de către Corul „Il Gardellino” al
Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Domnului” din Cluj-Napoca care a reprezentat
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, fiind dirijat de către dna
lect. dr. Liliana Cadar-Manoleasa.
Menţiunea I a revenit Coralei Parohiei Hagi Enuși din Craiova dirijată
de diac. prof. dr. Alexandru Racu. Corala a reprezentat Mitropolia Olteniei.
Menţiunea a II-a a fost acordată Corului Mixt „Doina Banatului”
al Parohiei Ortodoxe Române Timișoara – Iosefin dirijat de prof. FlorinNicolae Șincari. Corul a fost reprezentantul Mitropoliei Banatului.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul membrilor Corului „Accoustic”
al Bisericii „Sfântul Nicolae - Dintr-o zi”

Menţiunea a III-a a revenit Corului Bisericii cu Lună din Oradea, dirijat
de dl conf. dr. Valentin Gheorghe Lazăr. Corul a reprezntat la această etapă a
concursului Mitropolia Ardealului.
Juriul a mai oferit și un premiu special pentru cel mai talentat dirijor și
a fost acordat diac. prof. dr. Alexandru Racu.
Tot în această seară, au fost premiaţi concurenții clasaţi pe primele patru
locuri la secţiunea de compoziţie a concursului.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe toţi participanţii
și a adresat un cuvânt de apreciere intitulat Comuniune și spiritualitate în
muzica bizantină.
În timpul jurizării, Corul Bărbătesc de Cameră „Blagozvonnița” al
Mânăstirii Stavropighială Zaikonospaski din Moscova, Rusia a susținut un
scurt concert.
Cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la încheierea Concursului Național
de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a VI-a, 27 octombrie
2013:
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Comuniune și spiritualitate în muzica bisericească
Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, ajuns
astăzi la a VI-a ediție, se desfășoară sub semnul „Anului omagial al Sfinților
Împărați Constantin și Elena”, cu ocazia împlinirii a 1700 de ani de la Edictul
de libertate religioasă de la Milano (313) și al „Anului comemorativ Părintele
Dumitru Stăniloae la 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea sa la Domnul”.
Biserica Ortodoxă Română dorește să-i prețuiască astfel pe Sfinții Împărați
Constantin și Elena cei întocmai cu Apostolii, evidențiind contribuţia lor la încetarea persecuțiilor pe motive religioase și recunoașterea creștinismului ca religie licită, râvna lor în apărarea dreptei credințe și susținerea Bisericii creștine,
evlavia lor ca mari ctitori de locașuri sfinte, zelul lor pentru educația creștină,
susținerea lor pentru dezvoltarea lucrării misionare-pastorale și social-filantropice a Bisericii.
Totodată, Biserica noastră îl comemorează anul acesta (2013) pe Părintele
Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, care a
contribuit la înnoirea teologiei ortodoxe, în special prin sinteza sa neo-patristică. Traducerea Filocaliei în limba română și tratatul său de Teologie Dogmatică
Ortodoxă au devenit îndreptarul teologiei românești, care a inspirat întreaga
generaţie de teologi de la sfârșitul secolului XX și începutul secolului al XXI-lea.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt de binecuvântare la încheierea
Concursului Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul”, ediția a VI-a
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Unul dintre multiplele aspecte ce-l particularizează pe Părintele Dumitru
Stăniloae în literatura teologică și în spiritualitatea răsăriteană este și cel legat
de aprofundarea spiritualităţii bizantine din perspectivă teologică. Demersul
Părintelui Stăniloae, în acest sens, este strâns legat de Sfânta Liturghie, ca izvor
nesecat de spiritualitate și comuniune, exprimate duhovnicește și artistic în frumuseţea rugăciunilor, a imnografiei și a iconografiei ortodoxe. Părintele Stăniloae
face trimitere la scrierile Sfinţilor Părinţi pentru a motiva teologic importanţa
muzicii liturgice, ca formă artistică elevată de exprimare a credinței vii și a iubirii
față de Dumnezeu și de semeni, precum și a bucuriei comuniunii eclesiale.
De asemenea, cântarea bisericească autentică are darul de a intensifica în
Biserica lui Hristos conștiinţa misionară, de a inspira și încuraja vestirea iubirii milostive a lui Dumnezeu prin cuvânt și faptă, ca vocaţie a tuturor creștinilor. Cultivarea
muzicii liturgice autentice este pentru Biserică o sfântă lucrare misionară de sensibilizare a sufletelor pentru a recepta și transmite lumina Evangheliei iubirii lui Hristos
și pentru a se împărtăși cu bucurie de prezenţa harică a lui Hristos în Biserică.
Prin armonia dintre cuvânt și sunet, prin simfonia dintre bucuria muzicii
și profunzimea învăţăturilor teologice, cântarea bisericească este jertfă de mulţumire și de laudă adusă lui Dumnezeu, precum și dar binecuvântat pentru pelerinii de pe Colina Bucuriei, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureștilor, în prezenţa icoanelor și moaștelor Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena și ale Sfântului Mare Mucenic Artemie.
Iar întrucât la români cultul a produs multă cultură, muzica bisericească este parte integrantă a cultului creștin ortodox și a culturii muzicale
românești, cu rol important în mărturisirea publică a dreptei credințe și în
promovarea comuniunii între oameni. Prin corurile parohiale mixte, invitate
să concureze la nivel naţional, ediția a VI-a a Concursului Național de Muzică
Bisericească „Lăudați pe Domnul!” și-a propus să contribuie la preamărirea lui
Dumnezeu și la cultivarea comuniunii eclesiale frățești; să susţină interpretarea
autentică a muzicii bisericești; să identifice și să promoveze formaţiile de muzică
bisericească valoroase; să îmbogățească repertoriul liturgic românesc, stimulând creativitatea compozitorilor de muzică bisericească din țară.
Mulțumim tuturor corurilor participante în toate etapele acestui concurs,
compozitorilor participanţi, și felicităm pe câștigătorii celor două secțiuni ale
concursului naţional bisericesc, devenit deja tradiţie în Patriarhia Română.
Felicităm, de asemenea, pe organizatorii și susţinătorii Concursului
Național de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!”, ediţia a VI-a. Totodată,
exprimăm mulţumire pentru bucuria neașteptată făcută nouă prin prezenţa aici,
la Patriarhie, a corului creștin ortodox „Blagozvonnitsa” din Moscova, care se află
în aceste zile într-un pelerinaj la mai multe mânăstiri din România.
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Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cei prezenţi la acest
eveniment muzical și să vă dăruiască bucuria îngerilor și a sfinţilor din ceruri,
care neîncetat laudă slava, iubirea și pacea Preasfintei Treimi, la care sunt chemaţi
să participe toţi cei ce caută fericirea și viaţa veșnică din Împărăţia Cerurilor.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Slujba privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul
Ţării Românești
Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii a oficiat, duminică seara,
27 octombrie 2013, pe podiumul special amenajat în curtea Catedralei
Patriarhale, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, slujba Privegherii în
cinstea Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Românești.
La final, Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt credincioșilor prezenţi pe
Colina Bucuriei în care a vorbit, printre altele, despre viaţa Sfântului Ierarh
Iachint.
„Biserica noastră Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinţilor și îl
prăznuiește cu aleasă bucurie în fiecare an în ziua de 28 octombrie. Îl prăznuiește ca pe un ierarh, ca pe un păstor care după cuvântul Mântuitorului
Iisus Hristos și-a pus sufletul său pentru oile sale. De asemenea, îl cinstește ca
pe un mărturisitor al credinţei în vremurile acelea tulburi, ca pe un organizator al vieţii bisericești din această parte a Ţării Românești. Sfântul Iachint
rămâne și pentru noi cei de astăzi o icoană vie atât pentru ierarhi cât și pentru
clerici și o icoană de întruchipat, o icoană de smerenie”, a spus Preasfinţitul
Părinte Visarion.
La slujba privegherii oficiată pe Dealul Patriarhiei au fost prezenţi mii
de credincioși din toate colţurile ţării, dar și pelerini care așteaptă cu evlavie
pentru a aduce cinstire sfintelor icoane și sfintelor moaște așezate spre închinare în baldachinul special amenajat.
În următoarea zi, luni, 28 octombrie, la Catedrala Patriarhală din
București, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării
Românești, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, membri ai
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Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu Înaltpreasfinţitul
Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjuraţi de un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa a mai multor membri
ai Sfântului Sinod și a sute de credincioși. Din soborul de slujitori au mai
făcut parte: Înaltpreasfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului,
Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Daniil, Episcop-locţiitor
al Episcopiei Daciei Felix, Preasfinţitul Andrei Făgărășeanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului și Preasfinţitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului. În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul
Părinte Mitropolit Andrei a elogiat personalitatea Sfântului Ierarh Iachint:
„Mântuitorul spune despre Sine, dar și despre cei ce i-a rânduit la misiune
un cuvânt care rămâne valabil și astăzi: Eu sunt Păstorul cel Bun. Afirmația
o face în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 10. Mitropolitul Iachint a fost
păstorul cel bun. Atunci, în 1359 când a venit de la Vicina la Curtea de
Argeș a venit tocmai pentru a fi păstorul cel bun pentru turma cuvântătoare
a Mântuitorului Iisus Hristos. Nu erau vremuri ușoare cum nu sunt nici
astăzi, dar atunci erau învolburate, în ceață. El a venit ca și pe voievod și pe
credincioși să-i întărească în dreapta credință”.

Moment din timpul slujbei de Priveghere oficiate în cinstea
Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești
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Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena omagiaţi la Palatul Patriarhiei
Ședinţa solemnă a Sfântului Sinod
Evenimentele dedicate Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena și Anului comemorativ Dumitru Stăniloae în Patriarhia Română au
culminat ieri, 28 octombrie, cu ședinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost prezentate principalele realizări
din acest an sub aspect liturgic, cultural și mediatic.
Ședinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, și a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului
Patriarhiei. La eveniment au participat Înaltpreasfinţitul Dionisie,
Mitropolitul Corintului, ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, membri din delegaţia Bisericii Ortodoxe a Greciei, consilieri
patriarhali și eparhiali, preoţi și monahi din Arhiepiscopia Bucureștilor,
cadre didactice, studenţi și elevi de la instituţiile de învăţământ teologic
din cuprinsul eparhiei.
„Sfântul Constantin cel Mare este un trimis al lui Dumnezeu pentru
binele Bisericii și al lumii întregi“
Evenimentul a fost deschis de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române, care a precizat că în acest an, cu prilejul împlinirii a 1.700 de ani de
la promulgarea Edictului de libertate religioasă de la Milano, Sfântul Împărat
Constantin cel Mare a fost omagiat în toată lumea creștină. Spre deosebire de
alte Biserici care au organizat evenimente omagiale doar cu ocazia sărbătorii
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, din 21 mai, în Patriarhia Română,
evenimente omagiale au avut loc pe parcursul întregului an, accentuânduse faptul că Sfinţii Împăraţi au fost susţinători ai Bisericii, mari ctitori de
biserici în Răsărit și Apus, promotori ai credinţei creștine și ai unor legi cu
un profund caracter creștin care au devenit ulterior patrimoniu mondial ca
valoare de gândire etică și socială.
Sfântul Constantin cel Mare, a mai subliniat Preafericirea Sa, este asemenea Sfântului Apostol Pavel, întrucât ambii au marcat istoria Europei
pentru totdeauna și, în ambele cazuri, convertirea lor s-a datorat lucrării lui
Dumnezeu: „Asemenea Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Constantin a fost
și el misionar la nivelul structurilor sociale, imprimând Duhul Evangheliei
165

EVENIMENTE

lui Hristos în modul de organizare a vieţii Bisericii. În primul rând, faptul
că Duminica a devenit ziua de odihnă i se datorează lui pentru că el a dorit
ca lumina Evangheliei să se reflecte în legi, în instituţii și într-o acordare de
autoritate nemaiîntâlnită episcopilor și preoţilor. În timpul Sfântului Împărat
Constantin cel Mare, episcopii și preoţii au primit dreptul să proclame liberi
pe sclavi și foarte adesea episcopii au avut o demnitate recunoscută prin instituţiile de stat.
Sfântul Constantin cel Mare avea atât de mare respect pentru episcopi
și clerici, încât la Sinodul I Ecumenic i-a primit în picioare pe episcopi și i-a
elogiat pe cei care au suferit pentru credinţă, iar despre preoţi a spus că dacă
ar vedea un preot păcătuind, l-ar acoperi cu mantia imperială pentru a nu
produce scandal în public. Iubirea faţă de Biserică a Împăratului Constantin
se vede mai ales în păstrarea demnităţii Bisericii dincolo de slăbiciunile omenești ale slujitorilor acesteia.
Această atitudine de împărat creștin este rezultatul educaţiei pe care a
primit-o de la mama sa, Elena, educaţie pe care a cultivat-o și a întărit-o“.
Patriarhul României a amintit de faptul că, de-a lungul timpului, s-au publicat mai multe cărţi despre Sfântul Împărat Constantin cel Mare, între care
una, apărută recent la Paris, în care se spune că Sfântul Constantin, dincolo
de toate aspectele puse în discuţie de către cei care l-au lăudat sau l-au criticat,
rămâne „un împărat neobișnuit în istorie“. „Sfântul Constantin cel Mare este
un trimis al lui Dumnezeu pentru binele Bisericii și al lumii întregi, pentru
că el a susţinut creștinarea popoarelor păgâne și a iubit pe Hristos și Biserica
Lui. Pe însuși Arcul său de triumf de la Roma este marcat faptul că atitudinea
sa, viaţa și biruinţele sale s-au realizat prin inspiraţie sau intervenţie divină“,
a mai arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
„Pentru Ortodoxie, instituţia sinodalităţii constituie premisa
fundamentală“
În continuare, Înaltpreasfinţitul Dionisie, Mitropolitul Corintului, a
mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitaţia de a participa la ședinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a
transmis frăţești îmbrăţișări, ca expresie a dragostei întru Hristos, din partea
membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, precum și din
partea Întâistătătorului acesteia, Preafericitul Părinte Ieronim II, Arhiepiscop
al Atenei și al Întregii Grecii.
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Moment din timpul Ședinței Solemne a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, 28 octombrie 2013

Cuvântul Înaltpreasfințitului Mitropolit Dionisie la Ședinţa Solemnă a
Sfântului Sinod
Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Daniel, Arhiepiscop al Bucureștilor,
Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei și
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Înaltpreasfinţiile și Preasfinţiile Voastre, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române,
Inima prea nobilă a Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Daniel,
Patriarhul României, inimă plină de sentimente de dragoste și iubire frăţească,
ne face să ne simţim profund îndatoraţi, mai ales, în acest ceas, când Preafericirea
Voastră, Înaltpreasfinţiile Voastre și Preasfinţiile Voastre Vă întruniţi în ședinţa
celui mai înalt for administrativ și spiritual al Bisericii Ortodoxe Române. Ne
simţim profund îndatoraţi, acum, datorită faptului că Smereniei noastre i s-a
făcut marea cinste de a i se încredinţa să adreseze cuvântul de deschidere al lucrărilor Sfântului Sinod întrunit în această ședinţă. De aceea, încă de la început, Vă
mulţumim din adâncul inimii.
Copleșiţi de această cinste și bucurându-ne din tot sufletul, venim înaintea
Preafericirii Voastre, a Înaltpreasfinţiilor Voastre și a Preasfinţiilor Voastre să Vă
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aducem frăţești îmbrăţișări ca expresie a dragostei întru Hristos din partea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, precum și din partea Președintelui său,
Preafericitul Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscop al Atenei și a toată Grecia. Cu
cinstita lor binecuvântare și încuviinţare am venit și ne aflăm aici, în mijlocul
Dumneavoastră, în România, ţară prietenă, ca reprezentanţi ai Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe a Greciei, ca să participăm la manifestaţiile sărbătorești
organizate de Preasfânta Biserică Ortodoxă Română în cinstea Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena, de Dumnezeu încununaţi, cei întocmai cu Apostolii.
În ceasul acesta, în această sală sinodală, încercăm sentimente de profundă
mulţumire sufletească și bucurie lăuntrică. Bucuria noastră se datorează faptului
că, pentru Ortodoxie, a pune accentul și a face să funcţioneze instituţia sinodalităţii în oricare dintre Bisericile Ortodoxe locale și în întreaga Biserică Ortodoxă,
constituie premiza fundamentală, atât în ceea ce privește abordarea eficientă a
problemelor multiple și complexe cu care aceasta se confruntă de la o epocă la
alta, cât și – mai ales și în primul rând – în ceea ce privește confirmarea prezenţei și lucrării neîncetate a Preasfântului Duh în Biserică. Astfel, se adeverește că
Preasfântul Duh alcătuiește întreaga întocmire a Bisericii și o călăuzește ca pe un
organism divino-uman.
Încă din vremea sfinţilor Apostoli, Sfânta Biserică Ortodoxă a lui
Hristos, din Răsărit, a conștientizat că instituţia sinodală este absolut

Aula Magna „Teoctist - Patriarhul” în timpul Ședinței Solemne a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, 28 octombrie 2013
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necesară. De aceea a urmărit să o aprofundeze și să o consolideze, în legătura
dragostei. Scopul Ortodoxiei Răsăritene era ca, în felul acesta, să abordeze
problemele cu care se confrunta de fiecare dată, într-o manieră inspirată de
Duhul Sfânt. Biserica își dorea ca problemele care o frământau să fie abordate nu numai prin venirea și lucrarea Sfântului Duh, ci și prin diversitatea
bogată a harismelor și a darurilor pe care le avea fiecare dintre membrii
Sinodului ei. Evident, și aceste daruri și harisme își aveau originea tot în
bunătatea lui Dumnezeu.
Ne bucurăm, în special, pentru că Preafericirea Voastră, Preafericite
Părinte Patriarh, sunteţi Președintele acestui cinstit Sfânt Sinod, întrucât
buna reputaţie și prestigiul de care Vă bucuraţi au trecut dincolo de hotarele
Bisericii Ortodoxe Române. Activitatea Preafericirii Voastre s-a făcut auzită
pretutindeni și este binecunoscută în lume. Preafericirea Voastră, de Sus
inspirată, concepeţi această activitate, iar Sfântul Sinod din jurul Preafericirii
Voastre o acceptă prin hotărâri sinodale, iar apoi o promovează, pentru a fi
realizată, spre binele întregului popor creștin al Preasfintei Biserici Ortodoxe
din România.
În aceste timpuri de cumplită criză mondială, când lucrarea fărădelegii
este promovată cu toată forţa, cu abilitate și vestită pretutindenea în detrimentul
preacuratei noastre credinţe ortodoxe, Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţiile
și Preasfinţiile Voastre daţi mărturie despre Iisus Hristos cel Răstignit și Înviat
din morţi. Daţi această mărturie, deoarece Biserica Ortodoxă Română, nu
numai că a renăscut „din cenușă”, dar, mai ales astăzi, este în floare și rodește
spre slava lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime lăudat. În felul acesta, se
confirmă faptul că existenţa umană, omul, conceput ca individ sau în viaţa
sa de familie, ca membru al unui ethnos sau cetăţean al unui stat sau ca fiinţă
socială, nu se poate transfigura altfel decât prin cuvântul Sfintei Evanghelii și
a Duhului Sfânt.
Ne-am dori ca cei care, în zilele noastre, își asumă lucrarea de slujire a oamenilor să arate respect faţă de activitatea sinodală a Bisericii noastre
Ortodoxe. Ne-am dori ca, în spiritul Sfântului Constantin cel Mare, primul
Împărat creștin, pe care îl sărbătoriţi în chip strălucit acum, aceștia să colaboreze
pentru pacea, progresul și binecuvântarea popoarelor pe care le conduc. Ne-am
dori ca aceștia să urmeze pilda Sfântului Constantin cel Mare, care în jurul anului 325 d. Hr. a convocat primul Sfânt Sinod Ecumenic, la Niceea Bitiniei, și a
luat foarte multe măsuri favorabile Bisericii, înţelegând pe deplin Scriptura care
zice: „nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu”(Matei 4,4).
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Cu asemenea gânduri și simţăminte, salutăm începerea lucrărilor prezentei
ședinţe a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române! Vă rugăm să acceptaţi
sincerele noastre urări frăţești, pe care Vi le adresăm cu toată căldura, ca lucrările
acestei ședinţe sfinte să se desfășoare cu bine și să fie binecuvântate de succes
deplin.
Preafericirea Voastră, călduros Vă sărutăm cinstitele mâini patriarhale și cu
profund respect ne plecăm adânc înaintea Preafericirii Voastre, rugându-ne ca
Dumnezeu să Vă dăruiască din belșug dumnezeiescul Său har în toate activităţile
pentru realizarea tuturor proiectelor și activităţilor ziditoare!
Întru mulţi ani, Preafericite Părinte Patriarh! Să Vă fie patriarhatul statornic, cu pace și fără întristare!

În continuare a fost prezentat raportul-sinteză intitulat „Anul omagial
al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Anul comemorativ «Dumitru
Stăniloae» în cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română“, de către
Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, secretarul
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
„Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena“
și „Anul comemorativ Dumitru Stăniloae“
Raport-sinteză privind activităţile din anul 2013
Preafericite Părinte Președinte,
Preasfinţit Sinod,
Distinși participanţi,
În ședinţa sa de lucru din 25 octombrie 2011, Sfântul Sinod, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2013 să fie
proclamat„Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena“ și „Anul
comemorativ Dumitru Stăniloae“. În aceeași ședinţă, Sfântul Sinod a aprobat
și programul-cadru naţional bisericesc, redactat în 11 puncte, pentru realizarea
acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic la nivelul
unităţilor bisericești ale Patriarhiei Române, din ţară și de peste hotare, inclusiv
al celor de învăţământ teologic. Obiectivele acestei hotărâri au fost: prezentarea rolului și a importanţei Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la încetarea
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persecuţiilor pe motive religioase în Imperiul Roman și recunoașterea creștinismului ca religie licită; contribuţia lor în apărarea dreptei credinţe și susţinerea
Bisericii creștine; cinstirea lor ca mari ctitori de lăcașuri sfinte; zelul lor pentru
educaţia creștină; contribuţia lor la susţinerea și dezvoltarea lucrării social-filantropice a Bisericii.În cadrul acestui proiect, centrele eparhiale și instituţiile media
centrale și eparhiale au avut responsabilitatea de a publica și de a mediatiza acest
program-cadru, precum și de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinod modul
în care acesta s-a realizat.
Din analiza datelor comunicate de către eparhii și de către Centrul de
Presă Basilica al Patriarhiei Române se conturează o frumoasă imagine de
ansamblu a activităţilor desfășurate în Patriarhia Română, dedicate Anului
omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Anului comemorativ
Dumitru Stăniloae. La nivelul fiecărei eparhii și instituţii din subordine,
inclusiv cele de învăţământ teologic, Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena și Anul comemorativ Dumitru Stăniloae a fost marcat,
în general, prin manifestări religioase, culturale, știinţifice, educative și pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind încă în curs de desfășurare. Din
acest vast program de acţiuni și evenimente, cele mai importante acţiuni
și manifestări au fost sintetizate și reflectate în prezentul referat realizat de
Cancelaria Sfântului Sinod, cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă prezentare.
Sub aspect religios-duhovnicesc și pastoral-misionar, programul-cadru a
fost reflectat prin numeroase acţiuni și programe, dintre care amintim:
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat mesaje participanţilor la
diferite evenimente cultural-educaţionale (simpozioane, congrese, conferinţe,
cercuri pastorale etc.) dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena sau părinteluiDumitru Stăniloae.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 7-9
septembrie 2013, în Catedrala episcopală din Gyula (Ungaria) și în alte parohii
ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a fost adusă spre închinare racla
cu moaștele Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena de la Catedrala Patriarhală
din București.
Agenţia de Pelerinaj „Basilica Travel“ a Patriarhiei Române a organizat în anul 2013, pentru clerici și credincioși, mai multe pelerinaje tematice
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în Turcia, Serbia, Grecia și Israel, ţări legate de viaţa și activitatea Sfinţilor
Împăraţi.
În cadrul sinaxelor stareţilor și stareţelor așezămintelor monahale, al conferinţelor pastoral-misionare semestriale, al întâlnirilor cu același caracter cu preoţii capelani și cu cei misionari, cu profesorii de religie și cu cadrele didactice
din unităţile de învăţământ teologic, desfășurate în eparhiile Bisericii Ortodoxe
Române, s-au prezentat referate despre importanţa și rolul Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena în viaţa credincioșilor, precum și despre opera părintelui
Dumitru Stăniloae.
La îndemnul centrelor eparhiale, unele parohii au iniţiat și promovat programe de rugăciune și cateheză, în cadrul cărora s-au susţinut predici, cateheze,
cuvântări, meditaţii biblice, discuţii libere și s-au vizionat filme documentare
despre Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena sau despre viaţa și opera părintelui
Dumitru Stăniloae.
Cu binecuvântarea chiriarhilor, au fost organizate tabere de vară sau de
creaţie religioasă, în cadrul cărora s-au derulat activităţi duhovnicești și cultural-religioase dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena sau părintelui
Dumitru Stăniloae.
În centrele eparhiale și parohiale au fost promovate și susţinute activităţi
de pictare și tipărire de icoane, broșuri și materiale de cunoaștere și aprofundare
a importanţei cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena ca mari ctitori de
lăcașuri sfinte.
În centrele eparhiale și parohiale au fost organizate concursuri de pictură
și artă sacră, precum și expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri reprezentând pe
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena.
Centrele eparhiale au desfășurat programe social-filantropice în instituţiile
sociale de ocrotire a copiilor și vârstnicilor, în spitale și penitenciare, prin participarea preoţilor și credincioșilor, în cadrul cărora a fost citit Acatistul Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena și s-au oferit ajutoare materiale sau financiare.
În unele eparhii, s-a pus piatra de temelie și s-au sfinţit noi capele și biserici
cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“.
Sub aspect cultural-editorialistic și educativ-religios, programul-cadru a
fost materializat în următoarele evenimente și activităţi:
La începutul anului 2013 au fost realizate două medalii jubiliare: una
dedicată Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și cealaltă părintelui Dumitru
Stăniloae.
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Din iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editurile Patriarhiei
Române au fost publicate mai multe volume dedicate anului omagial și comemorativ, dintre care amintim:
- pr. F. Șerbănescu (coord.), Ctitoriile Sfinţilor Împăraţi Constantin și
Elena în Răsărit și Apus;
- prof. E. Popescu – V. Ioniţă (coord.), Cruce și misiune. Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena, promotori ai libertăţii religioase și apărători ai Bisericii
(vol. 2);
- Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena – carte pentru copii;
- pr. M. Hau (coord.), Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena în bisericile
din Mitropolia Munteniei și Dobrogei (album);
- pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului (col. Opere
complete vol. 4);
- pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (col. Opere
complete vol. 5);
- pr. prof. Ștefan Buchiu, Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui
Stăniloae;
- Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Biobibliografie.
La editurile centrelor eparhiale și mitropolitane au fost publicate
numeroase volume dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena sau
părintelui Dumitru Stăniloae, dintre care menţionăm: „Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena, promotori ai libertăţii religioase și apărători ai Bisericii“
și „Părintele Dumitru Stăniloae: mărturii și evocări“, apărute cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Editura „Cuvântul Vieţii“
a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei; Alexandru Prelipcean, Spiritualitate
creștină și rigoare știinţifică: Notele de subsol ale Filocaliei românești (2
vol.) apărută la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei;
Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor, apărută la Editura
Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; Preasfinţitul
Părinte Episcop Ioachim Giosanu, La deification de l’homme d’après la
pensée du père Dumitru Stăniloae, și Mihai Flavius Balaban, Despre botezul
Sfântului Împărat Constantin, apărută la Editura Arhiepiscopiei Romanului
și Bacăului; Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena cei întocmai cu Apostolii,
Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.
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Centrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituţiile de învăţământ
teologic sau cu alte instituţii publice, au organizat congrese, simpozioane și
colocvii dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena sau părintelui Dumitru
Stăniloae la care au participat cu lucrări știinţifice invitaţi de prestigiu din ţară
și străinătate:
- Administraţia Patriarhală și Arhiepiscopia Bucureștilor: Congresul
internaţional de teologie „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena – promotori ai libertăţii religioase și susţinători ai Bisericii“ și Congresul internaţional
„Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae“.
- Arhiepiscopia Iașilor: Simpozionul internaţional „Laicii și misiunea
creștină: realitatea istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială“, cu o secţiune
specială dedicată părintelui Dumitru Stăniloae, și Simpozionul interseminarial
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena în cultura și conștiinţa elevului seminarist“.
- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului: Simpozionul
internaţional„Credinţă și Politică. Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena – promotori și apărători ai libertăţii religioase“.
- Arhiepiscopia Craiovei: Simpozionul internaţional „Dimensiunea istorică și religioasă a domniei Sfântului Constantin cel Mare și receptarea ei în
actualitate“ și Simpozionul naţional studenţesc „Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena, punte de legătură între lumea greco-romană și modernitate“ și „Teologie
și viaţă în opera părintelui profesor Dumitru Stăniloae“.
- Arhiepiscopia Timișoarei: Simpozionul naţional de teologie „Sfântul
Constantin cel Mare: teologie politică și hagiografie în Bizanţul timpuriu“.
- Arhiepiscopia Tomisului: Simpozionul „Edictul de la Milan. 1700 de
ani de libertate religioasă la Dunăre și Marea Neagră (313-2013)“, Simpozionul
internaţional „Edictul de la Milan și libertatea religioasă. Impactul acestei libertăţi peste veacuri“, Simpozionul „Sfânta Treime, structura supremei iubiri.
Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la
cele veșnice“.
- Arhiepiscopia Târgoviștei: Simpozion știinţific dedicat anului omagial
comemorativ.
- Arhiepiscopia Alba Iuliei: Simpozionul internaţional „Relaţia StatBiserică: de la Constantin cel Mare la Europa Post-Maastricht“ și Simpozionul
interconfesional „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, model de slujire și
cinstire“.
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- Arhiepiscopia Râmnicului: Simpozionul naţional „Părintele profesor dr.
Dumitru Stăniloae – Pelerin pe calea bucuriei Învierii Domnului“.
- Arhiepiscopia Romanului și Bacăului: Simpozionul „Mărturisirea credinţei prin trăire, cuvânt și faptă“.
- Arhiepiscopia Dunării de Jos: Simpozionul internaţional „2013 – Anul
jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena. Anul comemorativ părintele
Dumitru Stăniloae“ și Simpozionul naţional studenţesc „2013 – Anul Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena în Patriarhia Română“.
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi: Simpozionul
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena și moștenirea lor. Credinţa creștină în contextul libertăţii. Dinamica transformativă a Bisericii între responsabilitate socială
și angajament creștin“.
- Episcopia Caransebeșului: Simpozionul internaţional „Taină și comuniune“, ediţia a VI-a, cu temele: Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena în spiritualitatea ortodoxă și Contribuţia preotului profesor dr. Dumitru Stăniloae la
dezvoltarea teologiei ortodoxe.
- Episcopia Oradiei: Simpozionul naţional „Epoca, personalitatea și contribuţia Împăratului Constantin cel Mare la libertatea și consolidarea Bisericii
creștine“.
- Episcopia Maramureșului și Sătmarului: Simpozionul naţional
„Actualitatea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae“.
- Episcopia Severinului și Strehaiei: Simpozionul internaţional
„Mărturisire, cinstire și recunoștinţă“.
- Episcopia Devei și Hunedoarei: Simpozionul „Libertate și constrângere
religioasă de la Constantin cel Mare și până în contemporaneitate“.
- Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord: Sesiuni de comunicări știinţifice: „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena – luptători pentru unitatea
Bisericii lui Hristos“ și „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena în istoria și spiritualitatea creștină“.
Comunicările prezentate au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.
În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, profesorii de religie au
valorificat ora de religie și pentru a evidenţia importanţa și rolul Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena în istoria Bisericii, precum și importanţa operei
părintelui Dumitru Stăniloae.
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În cadrul programului catehetic „Hristos împărtășit copiilor“, a fost
organizat concursul „Bucuria de a fi creștin“, care a avut ca scop cultivarea dragostei faţă de ţară și faţă de Biserica Ortodoxă Română și educarea copiilor în sensul respectării valorilor tradiţionale și afirmării propriei
identităţi religioase, culturale și naţionale, în contextul unei lumi seculare
și secularizante și al diluării semnificative a identităţilor de orice fel din
cauza procesului de globalizare alert și derutant. Cei 87 de copii câștigători la faza eparhială a concursului au fost premiaţi de către Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel cu prilejul hramului Catedralei patriarhale, în data
de 20 mai 2013.
A fost organizat Concursul naţional Părintele Dumitru Stăniloae
– 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea sa la cele veșnice,
care s-a adresat elevilor din seminariile și liceele teologice ortodoxe, studenţilor și masteranzilor de la facultăţile de teologie ortodoxă din România.
Câștigătorii fazei naţionale a concursului – 3 studenţi teologi și trei elevi
seminariști – au fost premiaţi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,
cu prilejul hramului Catedralei patriarhale, în data de 21 mai 2013.
În revistele eparhiale și parohiale și pe site-urile Patriarhiei Române
au fost create spaţii proprii dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
și părintelui Dumitru Stăniloae, prin care s-au mediatizat rolul și importanţa acestora și s-au evidenţiat unele aspecte ale vieţii lor. De asemenea,
în paginile acelorași reviste și site-uri au fost publicate cu preponderenţă
articole și studii dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și părintelui Dumitru Stăniloae.
Cu binecuvântarea chiriarhilor, în cadrul centrelor eparhiale și parohiale,
al instituţiilor de învăţământ teologic sau al altor instituţii publice, s-au organizat și vernisat expoziţii omagiale tematice cuprinzând cele mai frumoase icoane
și mozaicuri cu Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena.
În eparhii și în instituţiile de învăţământ au fost organizate diferite alte
manifestări culturale (concerte caritabile, pelerinaje tematice, concursuri
de eseuri etc.) dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și părintelui
Dumitru Stăniloae.
Sub aspect mediatic, evenimentele dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena și părintelui Dumitru Stăniloae s-au bucurat de o largă susţinere și promovare atât în mass-media bisericească centrală, cât și în cea locală:
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Mass-media bisericească locală (foi parohiale, reviste eparhiale, posturi de radio existente în unele eparhii ale Patriarhiei Române; site-urile
eparhiilor sau parohiilor ortodoxe române) și centrală (Centrul de Presă
Basilica al Patriarhiei Române) a mediatizat hotărârea Sfântului Sinod cu
privire la proclamarea anului 2013 ca „An omagial al Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena“ și „An comemorativ Dumitru Stăniloae“, programulcadru, precum și evenimentele organizate în eparhiile Bisericii Ortodoxe
Române pe această temă.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române a adus la cunoștinţa opiniei publice,
prin comunicate de presă, manifestările organizate de Patriarhia Română ce au
avut ca subiect Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena și/sau părintele Dumitru
Stăniloae.
Agenţia de Știri Basilica a Patriarhiei Române a publicat peste 500 de materiale informative (știri, comunicate, documente, interviuri) dedicate Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena și/sau părintelui Dumitru Stăniloae, iar dintre
acestea, cele mai importante au fost traduse și publicate și în limba engleză. În
plus, pe site-ul agenţiei a fost creată o secţiune specială, intitulată „2013 – Anul
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena“.
Publicaţiile LUMINA au acordat sistematic spaţii știrilor și reportajelor prilejuite de Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
și de Anul comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae în unităţile bisericești din Patriarhia Română. Prin ediţia sa naţională și prin cele patru ediţii
regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia
Română, de centrele eparhiale, de școlile teologice și de alte instituţii bisericești pe tema Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena. În
funcţie de amploarea și relevanţa spiritual-culturală a evenimentelor s-au
publicat știri în paginile de actualitate religioasă, relatări de o pagină sau
două în interiorul publicaţiei, cu deschidere pe prima pagină. Până către
finalul anului s-a ajuns la aproape 500 de știri, relatări, interviuri și reportaje
publicate în ediţia naţională și în cele patru ediţii regionale. Săptămânalul
Lumina de Duminică a cuprins în fiecare număr un „Cuvânt teologic“ de
două pagini, cu texte alese din opera părintelui Dumitru Stăniloae, în funcţie de semnificaţiile spirituale ale duminicilor respective. Publicaţia de informaţie bisericească Vestitorul Ortodoxiei a reflectat prin documente, cronici
și imagini tematica anului omagial 2013.
177

EVENIMENTE

Postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române a realizat și difuzat emisiuni
în cadrul cărora s-au alocat largi spaţii subiectelor referitoare la Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena, precum și celor dedicate părintelui Dumitru Stăniloae:
prin știrile și materialele informative difuzate în cele 13 buletine zilnice s-au
mediatizat diferitele manifestări organizate în Patriarhia Română cu ocazia
anului omagial și comemorativ, precum și pelerinajele organizate de Agenţia
de Pelerinaj „Basilica Travel“ a Patriarhiei Române, în locurile istorice legate de
Sfântul Împărat Constantin cel Mare și de Sfânta Împărăteasă Elena; în emisiunea Lumea de azi (realizată în colaborare cu studiourile Radio Trinitas din Iași,
Craiova, Sibiu și cu cele eparhiale de la Cluj-Napoca, Alba-Iulia și Timișoara) s-a
prezentat felul în care eparhiile din ţară au promovat anul omagial și comemorativ; rubrica Răspunsuri duhovnicești, precum și emisiunea Dialogurile Trinitas,
în aproximativ 100 de ediţii, au adus în dezbatere teme istorice și teologice
centrate pe rolul și importanţa Sfinţilor Împăraţi, precum și pe opera părintelui
Stăniloae; emisiunea Istoria Bisericii a prezentat în câteva ediţii, prin contribuţia unor profesori de istorie, cele mai importante aspecte cu privire la domnia
Împăratului Constantin cel Mare.
Postul de Televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române a realizat și difuzat
emisiuni despre Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena și despre părintele Dumitru
Stăniloae, precum și despre manifestările dedicate acestora ce s-au desfășurat în
cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, dintre care amintim: în redacţia Știri
și Dezbateri Sociale au fost realizate 286 de materiale consacrate temei anului
omagial și 215 materiale consacrate anului comemorativ; în redacţia Dezbateri
Teologice și Culturale au fost realizate și difuzate peste 50 de emisiuni dedicate anului omagial, invitaţii acestor ediţii fiind istorici, bizantinologi, profesori
de teologie, arhitecţi, pictori, stareţi, muzeografi etc.; în redacţia Programe de
tip Documentar a fost realizat un film documentar intitulat Părintele profesor
Dumitru Stăniloae, care a fost difuzat în cadrulCongresului Internaţional de
Teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi“, organizat la
Palatul Patriarhiei în perioada 2-5 octombrie 2013.
Din această succintă prezentare se desprinde cu ușurinţă ideea că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a proclama anul 2013
ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și ca An comemorativ
al părintelui Dumitru Stăniloae a avut o largă rezonanţă în rândul clericilor,
monahilor și credincioșilor, concretizându-se în numeroase acţiuni și programe
178

Manifestările dedicate Sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

dedicate exclusiv acestora, care au
contribuit la o înţelegere mai aprofundată a impactului pe care l-au
avut Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena ca promotori ai libertăţii religioase și ca susţinători ai Bisericii,
precum și la o mai bună înţelegere a
operei și gândirii teologice a părintelui Dumitru Stăniloae în contextul unei societăţi din ce în ce mai
secularizate și individualiste.
Ședinţa solemnă de astăzi
a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române vine să încunuPreasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar Patriarhal

neze întreaga activitate a ierarhilor,
clericilor, cadrelor didactice, monahilor și a altor ostenitori din cadrul

Bisericii sau al instituţiilor de învăţământ teologic și cercetare de a aprofunda
importanţa și rolul Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, precum și valoarea
operei părintelui Dumitru Stăniloae.
Întregul personal al instituţiilor centrale bisericești aduce mulţumiri
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2013 a fost declarat An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și An comemorativ al
părintelui Dumitru Stăniloae, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod care
au vegheat și s-au străduit să-i dea viaţă în toate eparhiile Patriarhiei Române.
† Varlaam Ploieșteanul
Episcop-vicar patriarhal
Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Noutăţi editoriale în anul 2013
Tot în cadrul ședinţei solemne a Sfântului Sinod au fost prezentate
noutăţile editoriale apărute în acest an la Editura BASILICA a Patriarhiei
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Române și la Editura „Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei și
Dobrogei, care se înscriu în tematica anului 2013, „Anul omagial al
Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena“ și „Anul comemorativ Dumitru
Stăniloae“.
Cărţile publicate la Editura BASILICA au fost prezentate de
Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, prima între
acestea fiind volumul-album „Ctitoriile Sfinţilor Împăraţi Constantin și
Elena în Răsărit și Apus“, coordonat de pr. Florin Șerbănescu, consilier
patriarhal în cadrul Sectorului cultură și patrimoniu religios al Patriarhiei
Române. „Albumul conţine texte alcătuite de pr. Florin Șerbănescu și de
Bogdan Tătaru Cazaban, ambasadorul României la Vatican, dar și imagini, hărţi, copii după monede, picturi și reprezentări sculpturale, care îi
prezintă pe cei doi împăraţi omagiaţi anul acesta. Hărţile fac referire la
Ţara Sfântă, Balcani, Roma și Constantinopol, unde Sfântul Constantin
cel Mare s-a remarcat atât prin construcţii monumentale civile și militare,
dar mai ales prin construcţiile creștine. Domnul Bogdan Tătaru Cazaban
prezintă monumentele creștine constantiniene din Roma și câteva monumente profane, dar în strânsă legătură cu promovarea creștinismului, apoi
monumentele creștine din Ierusalim și din Constantinopol“, a arătat PS
Episcop-vicar Varlaam Ploieșteanul.
În continuare, Preasfinţia Sa a prezentat volumul „Constantin.
Un împărat creștin“, al autorilor Bertrand Lancon și Tiphaine Mareau:
„Întrucât, în istoriografia franceză în general, în ultimele două secole,
convertirea împăratului Constantin cel Mare a fost pusă sub semnul
întrebării, iar personalitatea sa a fost adeseori violent denigrată, volumul cuprinde toate aspectele vieţii de familie, ale vieţii ca împărat, dar și
modul în care ideile creștine au pătruns în viaţa lui sub influenţa mamei
sale, Elena, dar și a tatălui său. Ultimul capitol tratează problema destinului istoric al lui Constantin și este subliniat faptul că, în secolele XIX
și XX, sub influenţa iluminismului, a ateismului și a laicităţii exagerate,
persoana Sfântului Constantin a fost din ce în ce mai exclusă din spaţiul
public, mai ales în societatea franceză“. De asemenea, au fost prezentate cel de-al doilea volum al lucrării „Cruce și misiune. Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena - promotori ai libertăţii religioase și apărători ai
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Bisericii“, coordonat de acad. prof. dr. Emilian Popescu și de pr. prof.
dr. Viorel Ioniţă, precum și volumul „Slujind lui Dumnezeu în Catedrala
patriarhală“, scris de părintele arhimandrit Timotei Aioanei, în care sunt
prezentate portretele patriarhilor, ierarhilor, eclesiarhilor, arhimandriţilor
și părinţilor care au slujit în Catedrala patriarhală.
Ultimele două lucrări prezentate de Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul
au fost publicate în contextul „Anului comemorativ Dumitru Stăniloae“,
și anume volumele IV și V din colecţia „Opere complete“ ale părintelui
Dumitru Stăniloae. Volumul IV este reeditarea operei „Iisus Hristos sau
Restaurarea omului“, iar volumul V este reeditarea operei „Chipul nemuritor
al lui Dumnezeu“.
La final, părintele arhimandrit Timotei Aioanei a prezentat lucrarea „Părintele Dumitru Stăniloae - mărturii și evocări“, apărută la Editura
„Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. „Ne-au împărtășit
mărturii rudele apropiate ale părintelui Dumitru Stăniloae, clerici și intelectuali care au avut bucuria de a-i fi stat aproape. Lucrarea se deschide cu emoţionanta mărturie a doamnei Lidia Ionescu Stăniloae, care ne vorbește despre
atmosfera din familia părintelui și despre modul de a fi al tatălui ei. Pacea,
încrederea totală, respectul reciproc și totala lipsă de egoism și, mai presus de
toate, iubirea reţinută, dar profundă, cu totală dăruire și devotament, constituiau obișnuitul, firescul unei vieţi de familie binecuvântate de Dumnezeu“,
a spus pr. arhim. Timotei Aioanei.
Cinstirea Sfintei Cruci și a Sfinţilor Împăraţi Constantin și mama
sa Elena
La Catedrala Patriarhală a fost săvârșită în seara zilei de 28 octombrie
2013, Slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cruci și a Sf. Împăraţi Constantin
și mama sa Elena de către Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox
Român al Italiei, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi.
La final, Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt credincioșilor prezenţi în
Catedrala Patriarhală și a vorbit despre binecuvântarea de a avea sfintele
moaște și sfintele icoane așezate în baldachinul din apropierea Catedralei
Patriarhale, dar și despre timp care ne oferă posibilitatea apropierii de
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Dumnezeu, afirmând, printre altele, că „tot ce se închină lui Dumnezeu se
transformă în binecuvântare” și „timpul pe care îl petrecem în Biserică este
un timp în care noi avem sus îndreptate inimile că altfel ieșim și imediat le
îndreptăm spre orizontală și spre problemele lumii acesteia”.
Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Psaltic Potirul. La sfânta
slujbă au fost prezenţi numeroși credincioși.
A doua zi, pe 29 octombrie 2013, la Catedrala Patriarhală din București
a fost săvârșită slujba Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte Macarie,
Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de
preoţi și diaconi. Sfânta Liturghie este premergătoare ședinţei de lucru de
astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Răspunsurile liturgice
au fost date de Corul Psaltic Potirul. La Sfânta Slujbă au participat ierarhi ai
Bisericii noastre și numeroși credincioși.
Te-Deum pentru ședinţa de lucru a Sfântului Sinod
La Catedrala Patriarhală din București, în prezenţa Preafericitului
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a membrilor

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie săvârșind slujba de „Te Deum”
pentru Ședința de lucru a Sfântului Sinod
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Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost oficiată dimineaţă, pe
29 octombrie, slujba Te-Deum-ului de către Preasfinţitul Părinte Macarie,
Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor
de preoţi și diaconi. Au fost prezenţi membri ai Permanenţei Consiliului
Naţional Bisericesc și sute de credincioși. Te-Deum-ul s-a săvârșit înaintea
ședinţei de lucru a Sfântului Sinod din data de 29 octombrie 2013.
Delegaţia din Mitropolia de Eghina condusă de Înaltpreasfinţitul
Părinte Dionisie, Mitropolit de Corint și-a încheiat vizita în România.
Vreme de șase zile, pelerinii veniţi din întreaga ţară la hramul Catedralei
patriarhale au avut prilejul de a se închina la moaștele Sfântului Cuvios
Dimitrie cel Nou, care se păstrează în Catedrala patriarhală, ale Sfântului
Mare Mucenic Artemie, aduse de la Mănăstirea ilfoveană Căldărușani, la
icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena, care conţine un fragment
din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci pe care S-a răstignit Hristos și o părticică din moaștele Sfintei Împărătese Elena, precum și la icoana istorică a Sfântului Constantin cel Mare, aduse din Mitropolia apostolică a
Corintului.
Delegaţia greacă a plecat pe 29 octombrie 2013, în jurul orei 15:00, spre
aeroport cu icoana făcătoare de minuni a Sfintei Împărătese Elena în care se
păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei,
precum și cu icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Înainte
de plecarea la aeroport Delegaţia a fost primită în Reședinţa Patriarhală de
către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Aici, Patriarhul României a mulţumit IPS Dionisie și celorlalţi membri
ai delegaţiei pentru aducerea sfintelor icoane cu sfinte moaște și părticele din
Sfântul Lemn al Sfintei Cruci, dar și pentru bucuria făcută poporului român
prin intermediul acestora.
„Mitropolitul Dionisie al Corintului, delegat al Sfântului Sinod al
Greciei acum după șase zile de binecuvântare și bucurie a sosit momentul să vă exprimăm încă o dată profunda noastră recunoștinţă pentru
toate aceste zile de sărbătoare a Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena,
ale Sfântului Mare Mucenic Artemie, prieten și general al Sfântului
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Constantin cel Mare, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucureștilor. Au fost zile de mare binecuvântare încât și vremea
a exprimat această binecuvântare și această pace pentru că în București a
fost aproape tot timpul soare și o căldură neobișnuită pentru acest anotimp al anului ceea ce înseamnă că binecuvântarea Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena prin icoanele lor au fost pentru noi o experienţă vizibilă, dar și comuniunea de rugăciune împreună și cinstire a sfinţilor lui
Dumnezeu alături de mulţimile de pelerini care au fost în aceste șase zile
aici la Patriarhie. De mai multe ori ne-a făcut bucurie cu aducerea diferitelor moaște ale sfinţilor la București, la Galaţi, în alte părţi, dar acum
la încheierea Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
am simţit o încununare a tuturor bucuriilor așa cum Sfinţii Împăraţi
au fost încununaţi nu numai cu coroană pe pământ, ci și cu o cunună
de lumină și sfinţenie în ceruri. Vă rugăm să transmiteţi Preafericitului
Părinte Arhiepiscop Ieronim al II-lea al Atenei și al întregii Elade și întregului Sfânt Sinod recunoștinţa, mulţumirea noastră și salutarea noastră
frăţească pentru că această lucrare misionară a Înaltpreasfinţiei Voastre
cu binecuvântarea Primatului Bisericii Greciei și cu aprobarea Sfântului
Sinod a fost o lucrare misionară, binecuvântată și sfântă. Vă mulţumim
însă personal Înaltpreasfinţiei Voastre pentru multa jertfelnicie, pentru
multa dragoste frăţească și pentru înţelepciunea și evlavia Înaltpreasfinţiei
Voastre ca urmaș al Sfântului Apostol Pavel la Corint având o pasiune
deosebită pentru Taina crucii și a Învierii pentru că Sfântul Pavel este
deodată un Apostol al Crucii și al Învierii. Și în mod deosebit în numele
membrilor Sfântului Sinod Vă mulţumim pentru frumosul album pe care
ni le-aţi oferit și ne rugăm Preasfintei Treimi și tuturor sfinţilor să vă
dăruiască putere de slujire liturgică și pastorală și să mai veniţi la noi
nu numai pentru lucrare și slujire, ci din când în când și pentru puţină
odihnă. Vă dorim un drum binecuvântat de întoarcere și ani mulţi și
binecuvântaţi în bucuria și comuniunea sfinţilor, ierarhi din ceruri și de
pe pământ”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Dionisie i-a mulţumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru vizita în România și vorbit,
printre altele, și despre Sfânta Cruce.
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„Preafericirea Voastră, doresc să vă fac cunoscute recunoștinţa și
aprecierea mea profunde, dragostea și preţuirea care vă revin pentru că în
clipele acestea când sunteţi înconjurat de toţi membrii Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române în felul acesta daţi și o mărturie prezentă
și bineînţeles misionară poporului dreptcredincios, dar și lumii întregi.
Biserica noastră care este în același timp Biserica Crucii și Biserica Învierii
este o Biserică prin care poporul biruiește de fiecare dată când se regăsește sub diferite încercări. În aceste străduinţe ale Preafericirii Voastre
atât Preafericitul Părinte Ieronim al II-lea, Președintele Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe a Greciei cât și Biserica întreagă a Greciei am dorit
să fim alături de Preafericirea Voastră în aceste momente de sărbătoare
și deoarece nu putem să ne exprimăm în alt fel decât în modul în care și
Sfântul Apostol Pavel s-a exprimat am venit aici însoţiţi atât de Sfânta
Cruce prezentată prin părticelele aduse din ea cât și prin sfintele moaște
ale sfinţilor care s-au inspirat din puterea Sfintei Cruci și prin aceasta
au ajuns ceea ce ei sunt și după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, „iar
pentru mine să nu fie a mă lăuda decât în Crucea Domnului nostru Iisus
Hristos”. De aceea, nu vom înceta niciodată să facem procesiuni cu ea,

Moment la încheierea vizitei delegației Bisericii Ortodoxe din Grecia
în Patriarhia Română (29 octombrie 2013)
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să o purtăm la piepturile noastre, să o arătăm în procesiune oamenilor,
să arătăm că Crucea este la baza vieţii noastre, a fiecăruia dintre noi. Cei
care doresc să întineze sau să arunce crucea, după a spus și Sfântul Apostol
Pavel, până la urmă, după cum s-a dovedit și în cursul istoriei, vor fi la
rândul lor răstigniţi. Acestea m-au făcut să mă odihnesc din punct vedere
duhovnicește aici. Acestea au umplut inima mea de bucurie, de emoţie
și de sentimente pe care nu poate omul să le exprime. Și nu vă ascund
că mă grăbesc acum să transmit aceste sentimente Bisericii din Grecia
și poporului dreptcredincios pe care îl arhipăstoresc care după cum știţi
vă iubește și vă așteaptă să mergeţi acolo și bineînţeles nădăjduiește și în
binecuvântarea Preafericirii Voastre”, a mărturisit Înaltpreasfinţia Sa.
Delegaţia Bisericii Greciei, condusă de IPS Dionisie, Mitropolitul
Corintului, a participat în perioada 24-29 octombrie atât la evenimentele religioase și culturale dedicate hramului Catedralei Patriarhale, cât și
la ședinţa solemnă a Sfântului Sinod dedicată „Anului omagial al Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena“ și „Anului comemorativ Dumitru Stăniloae“
în Patriarhia Română. De asemenea, în această perioadă, delegaţia grecească a vizitat mănăstiri din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum
Stavropoleos, Antim, Radu Vodă, Pasărea, Schitul Darvari, Caraiman,
Sinaia, centre social-culturale și social-pastorale ale Arhiepiscopiei
Bucureștilor.

Summary: The programme of prominent events and developments organized
on the occasion of the Pilgrimage dedicated to the feast-day of Saint Venerable
Demetrios the New, Protector of Bucharest

With the blessing of His Beatitude Father Patriarch Daniel, the
Romanian Patriarchate and the Archdiocese of Bucharest organized, on
the occasion of the annual pilgrimage dedicated to the feast-day of Saint
Venerable Demetrios the New, Protector of Bucharest (whose day is yearly
kept on the 27th of October, and whose holy relics lie within the Patriarchal
Cathedral), a succession of prominent events and developments were proceeded according to the following programme:
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Thursday, the 24th of October 2013:
At 11 o´clock a.m., on the issue of the Divine Liturgy, a procession
named „The Way of Saints” proceeded from the Patriarchal Cathedral,
carrying the shrine where lie the holy relics of Saint Venerable Demetrios
the New, Protector of Bucharest, along Regina Maria Boulevard. It is at the
same hour that another procession proceeded from Saint Spyridon the New
Church, carrying the holy relics of Saint Great Martyr Artemios, illustrious
general in the army of the Holy Emperor Constantine the Great.
The two processions met at the Holy Cross of stone which stands at
the foot of the Hill of the Patriarchate, where, at 11.30, welcomed the miracle-working icon of the Holy Empress Helen, in which particles from the
Venerable Wood of the Holy and Life-Giving Cross are kept, together with
particles from Saint Helen´s holy relics, as well as the historic icon of Saint
Emperor Constantine the Great, all these being brought to Bucharest by a
delegation of the Church of Greece led by His Eminence Father Dionysios,
Metropolitan of Corinth.
Further on, the icons of the Holy Empress Helen and of the Holy
Emperor Constantine the Great, on a par with the holy relics of Saint Great
Martyr Artemios and Saint Venerable Demetrios the New, Protector of
Bucharest, were carried in a procession to a special platform erected near
the Patriarchal Cathedral. There were welcomed by His Beatitude Father
Patriarch Daniel, assisted by an assembly of high hierarchs, members of the
Holy Synod, and then the icons and holy relics were placed under a canopy,
where they were venerated by both clergymen and faithful, until Tuesday,
the 29th of October 2013.
At 5 o´clock p.m. the Library of the Holy Synod housed a commemorative event and an exhibition of original photographs and documents dedicated to Father Niculae Popescu, member of the Academy, on the occasion
of fifty years since he fell asleep in the peace of Christ (1963).
On Friday, the 25th of October 2013, at 9.15, the Divine Liturgy was
celebrated by an assembly of high hierarchs, priests and deacons, in the
Patriarchal Cathedral.
On Saturday, the 26th of October 2013, on the feast-day of Saint Greatmartyr Demetrios the Myrrh-Streamer, the Divine Liturgy was celebrated
by His Eminence Father Dionysios Metropolitan of Corinth, assisted by an
assembly of high hierarchs, concelebrating priests and deacons, on the platform especially erected by the side of the Patriarchal Cathedral.
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On Sunday, the 27th of October 2013, on the feast-day of Saint
Venerable Demetrios the New, Protector of Bucharest, between 6.30 and 8
o´clock a.m. the Divine Liturgy was celebrated in the Patriarchal Cathedral
for the faithful who wished to partake of the sacrament of Holy Eucharist.
At nine o´clock, His Beatitude Father Patriarch Daniel celebrated the Divine
Liturgy, assisted by an assembly of Orthodox hierarchs from home and
abroad, concelebrating priests and deacons, on the platform by the side of
the Cathedral.
At 6 o´clock p.m., the final stage of the sixth edition of the national choral contest of religious music named „Praise the Lord” organized by
the Theological Department of the Romanian Patriarchate took place in
„Teoctist the Patriarch” Aula Magna of the Palace of the Patriarchate. The
six parish mixed choral groups that have won in the musical contests organized in each metropolis of the country competed in this national contest of
religious music.
Monday, the 28th of October 2013, on the feast-day of Saint Hierarch
Hyacinthus of Vicina, the Divine Liturgy was celebrated at 9 o´clock
a.m. by an assembly of hierarchs, priests and deacons, in the Patriarchal
Cathedral. At 12 o´clock, under the chairmanship of His Beatitude
Father Patriarch Daniel, took place in „Teoctist the Patriarch” Aula
Magna of the Patriarchal Palace, the solemn meeting of the Holy Synod
around „2013 – The Year of Homage Dedicated to the Holy Emperors
Constantine and Helen, and «Dumitru Stăniloae» Commemorative Year
in the Romanian Patriarchate”. The most important demonstrative events
having a religious and spiritual, social and medical, cultural and media
character were synthetically presented and evaluated. At the issue of this
solemn synodal meeting, new books that have been out at the publishing
houses of the Romanian Patriarchate, as well as at the publishing house
of the Archbishopric of Bucharest, were also presented.
Tuesday, the 29th of October 2013, at 7.30 a.m., the Divine Liturgy
was celebrated in the Patriarchal Cathedral, which was followed at 9.30
a.m. by a Te Deum divine service, celebrated at the opening proceedings
of the Holy Synod called together in a working meeting at the Patriarchal
Residence.
The delegation of the Church of Greece led by His Eminence
Dionysios, Metropolitan of Corinth, who brought the icon of Saint
Empress Helen, in which particles of the Venerable Wood of the Holy
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and Life-Giving Cross are kept, on a part with particles of Saint Helen´s
holy relics, as well as the historic icon of Saint Emperor Constantine the
Great, went back to Greece on Tuesday, the 29th of October 2013, at 3
o´clock p.m.
The demonstrative events organized on the occasion of the pilgrimage dedicated to the feast-day of Saint Venerable Demetrios the New,
Protector of Bucharest, belonged to the programme of prominent
events of the year 2013, which is both the Year of Homage Dedicated
to the Holy Emperors Constantine the Great and Helen, as well as
the Commemorative Year of the great Romanian theologian Dumitru
Stăniloae.
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la deschiderea Conferinţei Naţionale „Unitate dogmatică
și specific naţional în pictura bisericească”,
organizată de Comisia de Pictură Bisericească,
Palatul Patriarhiei,
(4 noiembrie)

Pictura bisericească – simbol de credinţă vizual
Faptul unic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu motivează și explică specificul unic al iconografiei creștine ortodoxe. Cu alte cuvinte, pictura bisericească
este o expresie vizuală liturgică a mărturisirii credinţei Bisericii în Fiul lui
Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.
În Persoana lui Hristos întrupat, Cuvântul și Chipul (Icoana) lui Dumnezeu
sunt identice. De aceea, Sfinţii Apostoli îl mărturisesc pe Hristos ca fiind nu
numai Cuvântul lui Dumnezeu (cf. Ioan 1, 1-14), ci și Chipul sau Icoana lui
Dumnezeu cel nevăzut (cf. Coloseni 1, 15). „El (Hristos) este chipul Dumnezeului
celui nevăzut“ (Filipeni 2, 6; Evrei 1, 3).
În lumina întrupării Cuvântului sau Fiului lui Dumnezeu despre
care stă mărturie Noul Testament, se poate înţelege clar și fără echivoc că
interdicţia din Vechiul Testament de a reprezenta pe Dumnezeu într-o formă
văzută (cf. Ieșire 20, 4) avea doar un rol pedagogic; ea pregătea primirea
evenimentului unic al Întrupării sau Înomenirii Cuvântului veșnic al lui
Dumnezeu și al credinţei în El ca fiind Chipul sau Icoana veșnică și unică
a lui Dumnezeu, ca singura posibilitate, în istorie și în veșnicie, de a vedea
prin El pe Dumnezeu Tatăl. Astfel faţa lui Dumnezeu nu poate fi văzută decât
numai prin faţa umană, smerită sau preaslăvită, a Cuvântului ori Fiului Său
întrupat. De aceea, când ucenicii I-au cerut lui Iisus să le arate pe Tatăl, deși
ei cunoșteau bine că nu poate omul să vadă faţa lui Dumnezeu și să mai
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trăiască (cf. Ieșire 33, 20), Iisus le-a spus că Dumnezeu-Tatăl poate fi văzut
prin faţa umană a Fiului întrupat: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl“
(Ioan 14, 9-10).
Așadar, funcţia primordială a iconografiei ortodoxe este mărturisirea
Tainei Întrupării lui Hristos, a Înomenirii Fiului lui Dumnezeu. Din acest
motiv, în faţa acuzaţiilor de idolatrie proferate de iconoclaști împotriva cinstitorilor de icoane, Sfântul Ioan Damaschin (†749) a formulat în mod lapidar
răspunsul ortodox, zicând: „Eu nu ador materia, ci pe Acela Care pentru mântuirea mea S-a făcut materie“, adică a devenit om. Iar Sinodul al VII-lea ecumenic
(787) precizează că cinstirea arătată icoanei se îndreaptă spre Persoana reprezentată pe ea.
Prin urmare, după cum Simbolul de credinţă (Crezul) este o mărturisire
verbală a Tainei Întrupării lui Hristos pentru mântuirea oamenilor, tot așa icoana
lui Hristos este o mărturisire vizuală a credinţei în Hristos, având același conţinut
teologic-spiritual ca și credinţa mărturisită verbal.
În acest sens, iconografia Bisericii Ortodoxe nu poate fi redusă la un act
artistic, decorativ, ci ea este în primul rând un mijloc de mărturisire vizuală
a credinţei în Iisus Hristos, Unul din Sfânta Treime, și a comuniunii spirituale harice a Lui cu toţi Sfinţii, cu Biserica și cu întreaga creaţie. Iconografia
ortodoxă nu este o artă obișnuită profană, ci una sacră-eclesială, care exprimă
teologic-liturgic întâlnirea omului credincios cu Dumnezeu cel Sfânt și cu
Sfinţii Lui.
Astfel, pictura bisericească poate fi înţeleasă deplin, în scopul ei major,
numai în viaţa liturgică a Bisericii, care este o permanentă mărturisire și invocare a lui Hristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor, adică pentru a dărui pământenilor viaţa eternă
cerească. În acest sens, pictura ortodoxă este o vedere spirituală dincolo de
vederea fizică, este o vedere prin credinţă a Împărăţiei Cerurilor, o privire
duhovnicească în „cerul nou și pământul nou” (Apocalipsa 21, 1). Pictura
bisericească ne înfăţișează omul și lumea creată în lucrare dinamică de
luminare sau transfigurare a acestuia, de înviere și sfinţire, de înaintare
spre Împărăţia Cerurilor, prin harul Preasfintei Treimi adus lumii de Hristos
și împărtășit de Duhul Sfânt în viaţa Bisericii. În icoană se întâlnesc: istoria cu
veșnicia, pământul cu cerul, natura umană cu harul divin, creatul cu necreatul,
vizibilul cu invizibilul.
Din acest motiv, mesajul picturii bisericești ortodoxe nu este centrat pe
opinia individuală sau personalitatea pictorului, ci pe semnificaţia spirituală a
evenimentului din Revelaţia dumnezeiască și pe viaţa harică a sfântului reprezentat
iconic.
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În rezumat, iconografia ortodoxă are patru funcţii majore: 1) icoana este
o mărturisire a credinţei că Dumnezeu Cel nevăzut Se face văzut pentru ca
să înalţe la viaţa cerească pe oamenii pământeni; 2) icoana este o chemare
a omului la rugăciune sau la comuniune cu Dumnezeu și cu Sfinţii Lui; 3)
icoana este o carte sfântă care ne arată că sfinţii sunt învăţătorii noștri și
rugători pentru noi; 4) icoana este o frumuseţe văzută a spaţiului liturgic,
care ne cheamă să înfrumuseţăm sufletul și viaţa noastră prin iubire milostivă și sfinţenie, spre a gusta din frumuseţea nevăzută sau slava cerească
veșnică a iubirii Preasfintei Treimi.
Fiind o artă spirituală, teologică și liturgică, proprie Bisericii, pictura
bisericească este o exprimare vizuală care transcende cuvântul și conceptul, iar „geniul Ortodoxiei constă tocmai în faptul de a menţine o unitate organică între teologia conceptuală și cea artistic-liturgică, între teologia academică
și teologia exprimată în spiritualitatea Bisericii, sub formă de teologie predicată
(omiletică și catehetică), cântată, pictată, zidită, ascetico-filocalică (mistică),
aghiografică. Astfel, se evită, de pildă, o bipolarizare păgubitoare a teologiei în
intelectualism cerebral, pe de o parte, și spiritualitate sentimentalist-individualistă, ateologică (lipsită de înrâurirea dogmatică eclesială), pe de altă parte” (†
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teologie și spiritualitate, Ed.
BASILICA, București, 2010, p. 38).
Sfinţii Părinţi ai Bisericii au evidenţiat rolul major al picturii bisericești în educaţia duhovnicească și înţelegerea lucrării dumnezeiești în
oameni și între oameni, pentru mântuirea lor, așa cum mărturisește Sfântul
Ioan Damaschin când spune: „pentru că nu toţi știu carte, și nici nu se ocupă
toţi cu cititul, părinţii au socotit ca să fie pictate acestea în icoane ca niște fapte
de vitejie spre a ne aduce aminte repede de ele. În adevăr, de multe ori neavând în
minte pătimirea Domnului, dar văzând icoana răstignirii lui Hristos, ne aducem
aminte de pătimirea mântuitoare și, căzând în genunchi, ne închinăm. Nu ne
închinăm materiei, ci celui ce este înfăţișat în icoană, după cum nu ne închinăm
materiei din care este făcută Evanghelia, nici materiei crucii, ci chipului crucii”
(Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMO,
București, 1943, p. 143).
În teologia sa despre icoane, Sfântul Ioan Damaschin a lărgit orizontul
tematic, legând tema cinstirii și a folosirii icoanelor de tema posibilităţii sfinţirii
și ridicării materiei la o stare harică, lămurind că așa cum se dăruiește har
dumnezeiesc obiectelor materiale prin sfinţirea lor, tot așa participă și icoanele la
harul dăruit de Dumnezeu sfinţilor zugrăviţi pe ele, când este invocat numele celor
pictaţi pe icoane.
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În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae precizează: „Icoana ortodoxă a
fost astfel, alături de literatura duhovnicească patristică, ascetic-duhovnicească, cel
mai însemnat călăuzitor al credincioșilor mai râvnitori în formarea lor pe linia
unei vieţi duhovnicești, de trăire cu Hristos în Duhul Sfânt. Cel mai mult s-au
format în sensul acesta sfinţii, în ale căror icoane e redat același mod de vieţuire
duhovnicească, prin care ei s-au străduit să urmeze lui Hristos. În aceste icoane se
afirmă și un sens al mântuirii deosebit de cel al justificării exterioare prin jertfa de
satisfacere sau de ispășire a lui Hristos. Prin ele se arată îndumnezeirea la care sunt
ridicaţi cei ce cred în Hristos, îndumnezeire care deschide orizontul veacului viitor.
Stilul bizantin al icoanelor afirmă până azi spiritualitatea propriu-zis creștină și azi
începe să fie preţuit din nou pretutindeni, nu pentru că e stilul epocii bizantine,
ci pentru că e stilul transfigurării și subţirimii spirituale autentice a omului
în Dumnezeu, în afară de care nu poate fi altă spiritualitate creștină autentică” (Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed.
IBMO, București, 1997, p. 231).
În ce privește tendinţele care se manifestă în pictura bisericească actuală,
ilustrate mai ales prin evoluţiile din ultimele două decenii, se constată mai ales
o reînviere a interesului pentru iconografia ortodoxă (bizantină), exprimată
într-o remarcabilă sporire cantitativă a numărului de icoane și de biserici pictate.
În același timp, se constată anumite tendinţe de diversificare, în funcţie de nivelul
de pregătire teologică și artistică a pictorilor bisericești, de talentul lor și de preferinţe
de natură tehnică și stilistică.
Însă, aceste diversificări sunt fie expresii ale redescoperirii artei bizantine
autentice în spiritul bine fundamentat al Tradiţiei, fie expresii ale libertăţii individuale ale unor pictori, care, din nefericire, caută originalitatea individuală mai
mult decât corectitudinea teologică a picturii bisericești și comuniunea eclesială
bazată pe tradiţia iconografică autentică.
De aceea, atragem atenţia că, spre deosebire de creaţiile de artă plastică generală, pictura bisericească este expresie a credinţei eclesiale și componentă a vieţii
liturgice ortodoxe, purtătoare ale unui mesaj teologic profund, conservat prin anumite rigori canonice de natură tematică și compoziţională (erminie iconografică),
precum și de norme specifice bisericești în ceea ce privește abordarea tehnică și
stilistică. În acest sens, ca și muzica bisericească, pictura bisericească trebuie
să exprime cu prioritate, într-un mod artistic eclesial consacrat, conţinutul
teologic al credinţei creștine ortodoxe universale.
Prin urmare, ţinând seama de amploarea, diversitatea și influenţa deosebită a picturii bisericești în viaţa Bisericii, Patriarhia Română este, în mod
firesc, preocupată de promovarea iconografiei bisericești autentice, deoarece
norma liturgică exprimă norma credinţei (lex orandi, lex credendi est).
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De aceea, la împlinirea a 100 de ani de la primul Regulament pentru
zugrăvirea bisericilor (Acest Regulament a fost aprobat prin Decretul Regal,
nr. 4316/1912 și publicat în Monitorul Oficial, nr. 160/17 octombrie 1912,
la Chiru Costescu, Colecţiune de legi, regulamente, acte, deciziuni, circulări,
instrucţiuni, formulare și programe, Editura Institutului de Arte Grafice,
București, 1919, p. 386-389), prin care se preciza că „este admis numai stilul
bizantin, întrebuinţat în Biserica Ortodoxă și cu deosebire în Muntele Athos”
(art. 1), având ca scop unitatea stilului și respectarea erminiei, astfel încât
„icoana aceluiași sfânt, în expresiunea fizionomiei, în trăsăturile caracteristice,
trebuie să fie identică în toate bisericile ţării (...), să fie desăvârșit uniforme, spre a
fi cunoscute de toată lumea ortodoxă, chiar și când nu ar avea inscripţiune” (art.
5), și după mai mult de 60 de ani (În anul 1950, Comisia de pictură bisericească a fost trecută de la Ministerul Cultelor la Patriarhia Română, iar prin
deciziile 136 și 157/1950 aceasta a fost înscrisă în subordinea Administraţiei
Patriarhale și prin Decizia nr. 633/1958, a Patriarhului Justinian, au fost stabilite normele pentru organizarea și funcţionarea Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române sub coordonarea sectorului Administraţiei
Patriarhale) de la trecerea Comisiei de Pictură Bisericească în subordinea
Patriarhiei Române, pe temeiul tradiţiei canonice a Sfinţilor Părinţi și în acord
cu învăţătura Sfintei Scripturi (Facerea 18, 2 și 18, 17-33; Ieșirea 25, 18-21
și 28, 36; Deuteronomul 6, 13 și 10, 8; Numeri 20, 6 și 21, 8; 3 Regi 6, 27;
Psalmi 5, 8 și 98, 5; Matei 4, 10; Luca 1, 9 și 4, 8; Apocalipsa 22, 9 ș.a), Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat, în data de 28 septembrie
2012, un nou Regulament pentru organizarea și funcţionarea Comisiei de
Pictură Bisericească a Patriarhiei Române.
Noul Regulament pentru organizarea și funcţionarea Comisiei de Pictură
Bisericească a Patriarhiei Române vine să protejeze și să promoveze arta bisericească tradiţională bizantină [art. 4 alin. (2) din Regulament], adică iconografia ortodoxă și mesajul ei teologic, executată în diferite tehnici.
Comisia de Pictură Bisericească are o responsabilitate foarte mare, mai ales
într-o vreme când s-au construit biserici noi și care trebuie pictate. De asemenea, este
o responsabilitate mare și pentru modul în care se realizează restaurarea bisericilor
și a picturii existente. Este mai greu de restaurat o pictură veche decât de realizat o
pictură nouă pentru că trebuie respectată autenticitatea, originalitatea și epoca în
care a fost realizată cândva o pictură.
Întrucât se constată că mulţi dintre pictorii noștri au nevoie de o mai bună
pregătire teologică liturgică, între formele de pregătire continuă a pictorilor și
restauratorilor bisericești se înscriu și cursurile organizate de Comisia de Pictură
Bisericească, care se desfășoară anul acesta în perioada 4-7 noiembrie la Palatul
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Patriarhiei din București, sub genericul: „Conferinţa Naţională Unitate dogmatică și specific naţional în pictura bisericească”.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Chipul sau Icoana Dumnezeului
Celui nevăzut, să ne ajute să păstrăm, să promovăm și să transmitem generaţiilor
prezente și viitoare unitatea dogmatică și frumuseţea duhovnicească a picturii
bisericești autentice, ca pe o lumină a comuniunii liturgice ortodoxe între generaţii diferite și între etnii diferite, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria Bisericii
lui Hristos.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Vizita Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă și în Retragere (ANCMRR)
„Alexandru Ioan Cuza“ la Palatul Patriarhiei
(7 noiembrie)
Ștefan Sfarghie

Membrii Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
(ANCMRR) „Alexandru Ioan Cuza“ s-au întrunit pe 7 noiembrie, la Palatul
Patriarhiei. Toate cadrele militare prezente au primit, cu acest prilej, Diploma
omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ din partea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel.

Evenimentul a debutat prin oficierea unei slujbe de Te Deum de către
Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în Sala „Europa
Christiana“ a Palatului Patriarhiei, în prezenţa primarului Sectorului 2 al
Capitalei, Neculai Onţanu, și a cadrelor militare în rezervă și în retragere.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a urat bun venit primarului Neculai
Onţanu și cadrelor militare în rezervă și în retragere, i-a felicitat pentru activitatea desfășurată, apoi a rostit un cuvânt de binecuvântare. „Astăzi s-au
întrunit două instituţii care au cea mai mare credibilitate în rândul poporului român și aceasta pentru că au în comun jertfelnicia pentru credinţă
și patrie, pentru valorile noastre creștine bimilenare și pentru că au știut să
apere pământul ţării stropit cu sângele eroilor. Această misiune comună, deși
diferită în sensul distincţiei dintre spiritual și militar, este un semn de binecuvântare pentru poporul român și pentru instituţiile care cooperează pentru
binele comun al societăţii noastre actuale. Din punct de vedere spiritual,
Sfântul Constantin cel Mare ne arată orientarea sănătoasă în societate, și
anume ca Biserica să se roage pentru Armată și Armata să apere credinţa și
bunurile materiale și spirituale ale unui popor. În mod deosebit, cultul eroilor
196

Vizita Asociației Naționale a Cadrelor Militare (ANCMRR) la Palatul Patriarhiei

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul membrilor
Asociației Naționale a Cadrelor Militare (ANCMRR)

nu este un simplu act de cult, ci este și un act de cultură. Noi când arătăm
recunoștinţă eroilor neamului săvârșim deodată un act de cult ca pomenire,
dar și un act de cultură a demnităţii și identităţii noastre românești“, a arătat
Preafericirea Sa.
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Neculai Onţanu, a ţinut o alocuţiune
în care a subliniat legătura strânsă dintre Biserică și Armată. „Între Biserică
și Armată este o puternică legătură și, după cum am văzut întotdeauna, în
cadrul slujbelor, Biserica noastră se roagă pentru credincioasa și întru Hristos
armată. Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere
«Alexandru Ioan Cuza» este cea mai reprezentativă organizaţie a Rezervei
Armatei române“, a spus primarul Neculai Onţanu.
Generalul Mihai Iliescu, președintele ANCMRR „Alexandru Ioan
Cuza“, i-a oferit Patriarhului României Emblema de onoare a Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, prezentând un scurt
istoric al asociaţiei. „ANCMRR este o structură asociativă, constituită prin
liberul consimţământ al cadrelor militare în rezervă și în retragere provenite
din Ministerul Apărării Naţionale. ANCMRR are structuri în toate cele 41
de judeţe ale României și în sectoarele Capitalei. Asociaţia funcţionează sub
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patronajul președintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor
Armate, și sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind
președinte de onoare al ANCMRR. Avem o colaborare fructuoasă, tradiţională cu Biserica Ortodoxă Română, bucurându-ne de prezenţa reprezentanţilor Bisericii la principalele activităţi pe care le întreprindem. Ca militari și
buni creștini, recunoaștem că datorăm totul părinţilor noștri, Bisericii, școlii,
ţării și Bunului Dumnezeu“, a arătat Mihai Iliescu, președintele ANCMRR.
Toate cadrele militare prezente au primit, din partea Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel, Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“.
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil,
ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, rostit
în Capela militară „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”
din cadrul Inspectoratului General
al Jandarmeriei Române
(8 noiembrie 2013)

Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil –
ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române
Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuiește în fiecare an, în data de 8
noiembrie, pe Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu soborul tuturor
puterilor cerești.
Prin cuvântul „arhanghel” înţelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi
dintre îngeri”. Iar „înger” înseamnă „vestitor”, pentru că îngerii vestesc pe pământ
și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Puterile cerești netrupești,
potrivit Sfintei Scripturi și Sfintei Tradiţii, se împart în nouă cete: Serafimii,
Heruvimii, Tronurile, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii
și Îngerii.
Sfinţii Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil,
Uriil, Gudiil șiVarahil, însă cei mai importanţi dintre ei, cei mai cunoscuţi și mai
populari, sunt Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil. Acești șapte Arhangheli sunt
pomeniţi în cartea Apocalipsei ca fiind cele șapte duhuri care stau în faţa Tronului
Lui Dumnezeu (Cf. Apocalipsa 8, 2).
În limba ebraică a Sfintei Scripturi, numele Sfinţilor Arhangheli conţin
ideea prezenţei harului lui Dumnezeu în lucrarea lor, întrucât fiecare nume se
termină cu forma prescurtată a numelui lui Dumnezeu El (Elohim) (Il în limba
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greacă), ceea ce înseamnă că toţi acești Arhangheli sunt împlinitori ai voii lui
Dumnezeu, sunt teofori sau purtători ai harului și lucrării lui Dumnezeu.
Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraică,
înseamnă cine este ca Dumnezeu? (mi=cine, cha=ca, El=Dumnezeu), iar numele
Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă Dumnezeu
este puterea mea.
În Acatistul dedicat Sfinţilor Arhangheli, Biserica îl numește pe Sfântul
Arhanghel Mihail înger (slujitor) al Legii, adică al dreptăţii și al adevărului, iar pe
Sfântul Arhanghel Gavriil îl numește înger al harului, cel care reflectă în firea și
în lucrarea sa bucuria și blândeţea lui Dumnezeu.
Dreptatea și adevărul lui Dumnezeu pe care le arată Sfântul Arhanghel
Mihail sunt necesare ca și bucuria, bunătatea și blândeţea lui Dumnezeu
care vin prin binecuvântarea adusă de Arhanghelul Gavriil. Înţelegem astfel
câtă complementaritate și ce legătură puternică există în lucrarea acestor doi
Sfinţi Arhangheli și de ce Biserica îi cinstește împreună. Sfinţii Arhangheli
Mihail și Gavriil ne arată că Dumnezeu este în același timp drept și milostiv,
iubitor de adevăr și iertător a celor păcătoși sau căzuţi, care se ridică prin
pocăinţă.
În iconografia noastră ortodoxă, Arhanghelul Mihail este reprezentat purtând în mână o sabie de foc, pentru că el pedepsește păcatul, pedepsește nedreptatea și apără pe cei drepţi. El pedepsește popoare rele și apără popoare bune
care împlinesc voia lui Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil este reprezentat în iconografia noastră purtând în mână o floare de crin alb, ca simbol al purităţii, al
bucuriei și binecuvântării, pentru că el aduce neamului omenesc vestea cea bună
a întrupării Fiului lui Dumnezeu, Care ne aduce mântuirea.
Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cărţile Vechiului Testament ca
fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea și nelegiuirea sau apără pe cei nevinovaţi: el aduce pedepsele asupra lui Faraon și asupra
egiptenilor, care ţineau în robie poporul lui Israel; el pedepsește nelegiuirile din
Sodoma și Gomora, el este cel ce apără oștirea credincioasă a lui Dumnezeu și
se arată lui Iosua Navi, conducătorul poporului ales după moartea lui Moise,
zicând: „eu sunt conducătorul oștirilor cerești” (Iosua Navi 5, 13-14). De asemenea, Sfântul Arhanghel Mihail îi păzește pe cei trei tineri în cuptorul din
Babilon, nevătămaţi de văpaia focului (Cf. Daniel 3, 23-28). El apără pe prorocul Daniil în groapa cu lei (Cf. Istoria omorârii balaurului 1, 40-46), nefiind
atacat de către aceștia.
Arhanghelul Mihail va suna din trâmbiţă la ceasul hotărât de Dumnezeu și
va chema popoarele, lumea întreagă, la judecată în ziua de apoi (Cf. 1 Tesaloniceni
4, 16). Vedem, așadar, că el, ca înger al dreptăţii, al adevărului și al judecăţii,
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reprezintă lucrarea lui Dumnezeu de corectare a oamenilor când greșesc, este cel ce
ţine treaz pe omul drept și nu-l lasă să confunde răul cu binele, minciuna cu adevărul, păcatul cu sfinţenia, voia păcătosului cu voia lui Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a întărit pe toţi îngerii din ceruri
în momentul în care o parte din îngeri, conduși de Lucifer, din mândrie și
iubire egoistă de sine, au căzut răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. Atunci,
Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: Să luăm aminte! atenţionând puterile
îngerești să nu se asocieze cu starea căzută a lui Lucifer, și astfel căderea îngerilor
s-a oprit.
Aceste cuvinte: „să luăm aminte” au intrat în cultul ortodox și prin ele noi
suntem chemaţi la trezvie sufletească, la atenţie duhovnicească, la discernământ
asupra stării în care ne aflăm în Biserică. Să luăm aminte când ascultăm Sfânta
Evanghelie, când ne împărtășim cu Sfintele Taine, să nu cădem în indiferenţă, în
uitare, în nepăsare, să nu decădem de la starea de trezvie spirituală, așa cum au
căzut îngerii cei răi.
Sfântul Arhanghel Gavriil, ca înger al bucuriei și al blândeţii lui
Dumnezeu, se arată mai ales în tainele nașterilor binecuvântate de Dumnezeu.
Sfântul Arhanghel Gavriil vestește sfinţilor părinţi Ioachim și Ana că vor naște
pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. El vestește preotului Zaharia, pe când
era în Templul din Ierusalim, că deși aflat la bătrâneţe, împreună cu Elisabeta
femeia sa, vor avea un fiu, pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul
Domnului.
Arhanghelul Gavriil anunţă cu bucurie vestea cea bună a lui Dumnezeu
pentru oameni. El a binevestit Fecioarei Maria în Nazaret că va naște pe
Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
El a binevestit păstorilor la Betleem că S-a născut Mântuitorul lumii,
Hristos Domnul. El a condus corurile de îngeri, care au cântat în noaptea sfântă
a Nașterii Domnului Iisus Hristos: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe
pământ pace și între oameni bunăvoire!”.
Așadar, Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, ocrotitorul
mamelor, ocrotitorul fecioarelor, ocrotitorul copiilor, ocrotitorul părinţilor care dau
naștere copiilor, îi cresc în credinţă și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viaţă
veșnică. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor celor care vieţuiesc în
mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie.
Sfinţii Îngeri păzesc și călăuzesc pe oameni pe calea mântuirii. Fiecare om
primește la Botez un înger păzitor, care îl îndeamnă tainic în conștiinţă să săvârșească binele, să facă voia lui Dumnezeu. De aceea, în cărţile noastre de rugăciune, există rugăciuni către îngerul păzitor, rostite dimineaţa și seara, precum și
Canonul către îngerul păzitor din Ceaslov.
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Sfinţii îngeri sunt pomeniţi săptămânal, în fiecare zi de luni, dar și la fiecare Sfântă Liturghie, deoarece ei se roagă împreună cu Biserica întreagă înaintea
Tronului Preasfintei Treimi.
Pomenirea Sfinţilor Îngeri se face în ziua a opta din luna Noiembrie, pentru că cifra 8 este simbolul vieţii veșnice. Biserica a fixat ca zi de pomenire a
Sfinţilor Îngeri data de 8 noiembrie, pentru că aceasta are o legătură deosebită
cu data de 8 septembrie, când sărbătorim Nașterea Maicii Domnului. Din data
de 8 septembrie, până în data de 8 noiembrie sunt exact nouă săptămâni, după
numărul celor nouă cete îngerești. Sfinţii Părinţi, care au întocmit calendarul
Bisericii noastre, ne arată că există o legătură tainică între Sărbătoarea Nașterii
Maicii Domnului și Sărbătoarea Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil
și al tuturor puterilor cerești. Maica Domnului este mai presus de îngeri, fiind
numită mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Astfel, se arată că la Taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, care se
săvârșește prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria, participă ca martori
și slujitori nevăzuţi dar reali sfinţii îngeri și mai ales Sfântul Arhanghel Gavriil.
Maica Domnului este lăudată de toţi îngerii și se roagă împreună cu toţi îngerii
înaintea Tronului Preasfintei Treimi.
Sărbătoarea de astăzi este în același timp hramul acestei capele militare
din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române București, dar și
sărbătoarea instituţiei naţionale a Jandarmeriei Române, care are ca ocrotitori pe
Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil. Din acest motiv, în toate unităţile de jandarmerie din întreaga ţară, se oficiază astăzi slujbe religioase.
În general, îngerii ocrotesc popoare (Cf. Deuteronomul 32, 8), localităţi și
oameni, însă, încă din vechime, Sfinţii Arhangheli au fost adoptaţi ca patroni
spirituali sau ocrotitori ai împăraţilor și regilor, ai conducătorilor de oști, ai
armatelor care apără pe oameni de primejdii, fiind simboluri ale luptei împotriva răului.
Pornind de la deviza Jandarmeriei Române: „Lex et ordo” (lege și ordine),
înscrisă pe stema sa, vedem că idealul acestei structuri militare are evidente asemănări cu ceea ce simbolizează Sfinţii Arhangheli. Sfântul Arhanghel Mihail
simbolizează „legea” fiind apărător al dreptăţii și al adevărului, numit de Biserică
înger al legii, iar Sfântul Arhanghel Gavriil simbolizează „ordinea”, pacea și
armonia, siguranţa și binele comun, rezumată în numirea de înger al harului.
Astfel, întreaga activitate a jandarmilor români este orientată să se desfășoare pe
aceste două coordonate, lege și ordine.
Fiind o instituţie cu responsabilitate în menţinerea și restabilirea ordinii
publice și a siguranţei naţionale, Jandarmeria Română contribuie și la promovarea iubirii faţă de patrie și popor și la păstrarea valorilor noastre spirituale
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și materiale. Avem convingerea că Jandarmeria Română se va afla totdeauna
în slujba patriei și în folosul cetăţenilor, apărând legea dreptăţii și demnitatea
persoanei umane.
Felicităm și binecuvântăm cu aleasă preţuire Jandarmeria Română și cerem
Domnului nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Sfinţilor Arhangheli Mihail
și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, să dăruiască tuturor
jandarmilor români mult ajutor în activitatea împlinită spre binele societăţii
noastre românești.
În mod deosebit, felicităm pe toţi cei care poartă numele Sfinţilor
Arhangheli Mihail și Gavriil sau derivate ale acestora, dorindu-le ani mulţi, cu
pace și bucurie, cu sănătate și fericire!
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Aniversarea a 200 de ani de la ctitorirea Mănăstirii Pasărea
(10 noiembrie)
Marius Nedelcu

Mănăstirea Pasărea de lângă București a îmbrăcat duminică, 10 noiembrie,
veșminte noi de sărbătoare cu ocazia aniversării a două secole de existenţă. Sfânta
Liturghie și slujba de sfinţire a picturii bisericii mari, precum și sfinţirea altor așezăminte ale Mănăstirii Pasărea, au fost săvârșite de Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfinţitul Visarion, Episcopul
Tulcii, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfinţitul
Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Momentul aniversar și de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru darul
celor 200 de ani de existenţă a început la Mănăstirea Pasărea de lângă București, sâmbătă 9 noiembrie, odată cu aducerea cinstitelor moaște ale Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, părintele duhovnicesc și ctitorul bisericii mari
a mănăstirii, închinată Sfintei Treimi. Sfintele odoare au fost purtate în procesiune și așezate într-un loc special, sub un baldachin, pentru a fi cinstite
de credincioși. Duminică dimineaţă, biserica mare a primit veșmântul nou
și înnoitor al harului, prin stropirea cu apă sfinţită și ungerea cu Sfântul și
Marele Mir. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu PS Visarion,
PS Varlaam și PS Varsanufie au săvârșit slujba de sfinţire a picturii restaurate
a bisericii, a catapetesmei și a icoanelor din biserică.
În continuare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel, înconjurat de ierarhii prezenţi și de un ales sobor de slujitori,
format din arhimandriţi, stareţi, preoţi și diaconi. Cântările și răspunsurile
Sfintei Liturghii au fost date alternativ de un grup de maici din mănăstire și
de corul Seminarului Teologic Ortodox Liceal „Sfânta Muceniţă Filofteia“
de la Mănăstirea Pasărea. După citirea Evangheliei de la Luca 10, 25-37,
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Moment din timpul slujbei de sfințire

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sfințind pictura restaurată
a Bisericii mari de la Mănăstirea Pasărea
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Preafericitul Părinte Daniel a arătat în cuvântul de învăţătură semnificaţiile
duhovnicești ale pildei samarineanului milostiv rostite de Mântuitorul Iisus
Hristos. „Iubirea milostivă a lui Hristos se poate arăta prin orice om din
lume, nu întotdeauna prin cei mai apropiaţi, nu întotdeauna prin cei care
sunt de un neam cu noi, de o rudenie cu noi, de o familie cu noi. Adesea un
străin te ajută mai mult decât o rudă și devine mai aproape de tine decât foștii
apropiaţi. Ce înseamnă că acest samarinean milostiv a turnat untdelemn pe
rănile celui lăsat aproape mort de tâlhari? Untdelemnul înseamnă Sfântul și
Marele Mir, harul Sfântului Botez care vindecă pe om de păcate și îl face să
crească duhovnicește în lucrarea Sfântului Duh prin Sfintele Taine. Vinul
turnat pe răni preînchipuie Sfânta Euharistie, Trupul și Sângele Domnului,
ce se dă creștinilor care s-au pocăit și doresc o viaţă duhovnicească nouă spre
iertarea păcatelor și viaţa de veci, iar casa de oaspeţi din pildă este Biserica.
Cei doi dinari înseamnă Vechiul și Noul Testament sau porunca iubirii faţă
de Dumnezeu și de semeni“, a spus Preafericirea Sa.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, au fost evidenţiate persoanele care au
sprijinit realizarea lucrărilor la biserica și la așezămintele mănăstirii. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat ordine și distincţii bisericești.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel acordând Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
stavroforei Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea
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Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ a fost dăruit stavroforei
Mihaela Costache, stareţa Mănăstirii Pasărea. Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus“ a fost acordat stavroforei Lucia Dumbravă, proinstareţa
mănăstirii, și schimonahiei Pulcheria Szandrowski. Ordinul „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena“ pentru mireni a fost acordat: familiei
Marcel și Maria Ursu; familiei Corneliu și Natașa Paraschivescu; familiei Teodor și Maria Filipescu. Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus“
pentru mireni a fost acordat primarului comunei Brănești, Nicolae Cismaru. De asemenea, au mai fost acordate Diploma și medalia omagială
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“ unor donatori și binefăcători ai
mănăstirii. Maica stareţă a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
o icoană cu Pogorârea Duhului Sfânt și un buchet de flori. Mănăstirea
Pasărea a lansat în aceeași zi o medalie aniversară, de argint, realizată la
Monetăria Statului, ce marchează împlinirea a 200 de ani de existenţă
pentru așezământul monahal. De asemenea a fost lansat albumul-monografie „Mănăstirea Pasărea. Credinţă, Artă, Educaţie“, publicat la Editura
BASILICA a Patriarhiei Române, care a fost prezentat de către părintele
arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale și
Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor: „Monografia album care a
apărut cu puţin timp la Editura BASILICA pune în lumină istoria acestei mănăstiri, a călugăriţelor, stareţelor, dar și a multor personalităţi care
și-au legat numele de Mănăstirea Pasărea, unii dintre ei chiar odihnind
în cimitirul mănăstirii. Lucrarea monografică Mănăstirea Pasărea – credinţă, artă educaţie este pregătită de multă vreme ca un dar al mănăstirii
pentru oaspeţii de astăzi, pentru ierarhii care s-au ostenit slujind alături
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și pentru binefăcătorii și pelerinii
acestei sfinte mănăstiri”. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit
bisericii mănăstirii o cruce de binecuvântare și mai multe cărţi de folos
liturgic, duhovnicesc și misionar, iar credincioșilor prezenţi, iconiţe cu
Sfânta Treime.
Au fost sfinţite și celelalte așezăminte ale Mănăstirii Pasărea care au
fost restaurate, refăcute sau construite în ultimii ani: clopotniţa, altarul de vară, magazinul bisericesc, atelierele mănăstirii unde se confecţionează veșminte preoţești și racle pentru sfintele moaște, stăreţia și muzeul
mănăstirii.
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Moment din timpul slujbei de sfințire a așezămintelor Mănăstirii Pasărea

Mănăstirea Pasărea, unul dintre așezămintele reprezentative ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, datează din anul 1813, din timpul lui Caragea Vodă.

Summary: 200 Years’ Anniversary since the foundation of Pasărea Monastery
On Sunday, November 10 2013, Pasărea Monastery, which is situated nearby
Bucharest, celebrated two centuries of existence. The Divine Liturgy and the holy
service of consecration of the main church of the convent, as well as the consecration
of the other establishments of Pasărea Monastery, were celebrated by His Beatitude
Father Daniel, the Patriarch of the Romanian Orthodox Church, sided by His Grace
Visarion, Bishop of Tulcea, His Grace Varlaam Ploieșteanul, Patriarchal Auxiliary
Bishop, and His Grace Varsanufie Prahoveanul, Auxiliary Bishop of the Archdiocese
of Bucharest.
The anniversary moment and thanksgiving to God for the present of the
two centuries of existence that He vouchsafed to Pasărea Monastaery started on
November 9, when the holy relics of Saint Calinic of Cernica, the spiritual father
and founder of the great church of the convent, dedicated to the Holy Trinity. These
holy relics were carried in a procession and then set down in a special place, under
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the baldachin, to be reverenced by the faithful. On Sunday morning, the church was
spiritually refreshed and renewed by sprinkling holy water over it and anointing it
with Holy and Great Myrrh.
At the end of the Divine Liturgy, the persons that had supported the restoration works at the church and the establishments of the convent were distinguished
and bestowed upon with high ecclesiastic decorations and orders by His Beatitude
Father Patriarch Daniel. After that, the Abbes of the monastery, Mihaela Costache,
offered to His Beatitude Patriarch Daniel an icon of “the Descent of the Holy Spirit”.
On the same occasion, Pasărea Monastery released an anniversary gold medal made
by the State Mint, celebrating the two centuries of existence of this monastic establishment, and the monographic album “Pasărea Monastery: Faith, Art, Education”,
published at Basilica Publishing House of the Romanian Patriarchate.
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Sesiunea știinţifică
„Secularizarea averilor bisericești (1863).
Motivaţii și consecinţe”
(12 noiembrie)
Marinel Laurenţi Marcu

La Palatul Patriarhiei din București, în ziua de 12 noiembrie a acestui an,
a avut loc „Sesiunea știinţifică „Secularizarea averilor bisericești (1863). Motivaţii
și consecinţe”. La acest eveniment, organizat de Patriarhia Română și Academia
Română, au fost prezenţi ierarhi, preoţi, academicieni, stareţi și stareţe de la mănăstirile Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori și studenţi de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Comunicările știinţifice susţinute au
abordat contextul istoric, motivele și consecinţele adoptării Legii pentru secularizarea
averilor mănăstirești în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

În acest an s-au împlinit 150 ani de la votarea Legii secularizării averilor mănăstirești1. Cu acest prilej, Patriarhia Română și Academia Română
au organizat, în ziua de 12 noiembrie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“
din Palatul Patriarhiei o sesiune de comunicări știinţifice, la care au participat Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, domnul acad. Ionel Haiduc,
1
Legea secularizării averilor mânăstirești a fost votată la 17/29 decembrie 1863 și prevedea
că: „Toate averile mănăstirești închinate și neînchinate precum și alte legate publice sau daruri
făcute de diferiţi testatori și donatori din Principatele Unite la Sfântul Mormânt, Muntele Athos,
Sinai precum și la mitropolii, episcopii și la metoacele lor de aici din ţară și la alte mănăstiri și
biserici din orașe sau la așezăminte de binefacere și de utilitate publică, se proclamă domeniuri ale
Statului Român, iar veniturile acestor așezăminte vor fi cuprinse în bugetul general al statului”. În
total au fost trecute în proprietatea statului 75 de mănăstiri închinate bisericii grecești, dintre care
44 din Ţara Românească și 31 din Moldova, care deţineau la rândul lor mai multe metocuri și
moșii. Numărul moșiilor închinate era de 560 (366 în Ţara Românească și 194 din Moldova). Ele
totalizau circa un sfert din teritoriul arabil al ţării, plus numeroase păduri. (Cf. Lucian Predescu,
Enciclopedia României. Cugetarea, Editura Saeculum, București, 1999, p. 511).
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Moment din timpul prelegerii rostite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
în cadrul sesiunii științifice

președintele Academiei Române, domnul acad. Dan Berindei, vicepreședintele Academiei Române, alţi membri ai Academiei Române, membrii
Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc și al Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, stareţii și stareţele din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și numeroși profesori și studenţi de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
Sesiunea a fost deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al Academiei Române, care a rostit următorul cuvânt:
150 de ani de la adoptarea legii secularizării averilor mănăstirești din 1863
La finele anului 2013 se împlinesc 150 de ani de la adoptarea, în vremea
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a Legii pentru secularizarea averilor mănăstirești, din decembrie 1863, act legislativ semnificativ prin sorgintea și conţinutul
său propriu-zis, dar și controversat prin urmările sale atât imediate, cât și pe
termen lung, în cadrul procesului de transformare statală din perioada modernă
a istoriei României.
După cum se știe, în urma unor pregătiri susţinute, proiectul legii a
fost prezentat, de către Guvernul condus de Mihail Kogălniceanu, Camerei
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Deputaţilor la 13/25 decembrie 1863, fiind adoptat, apoi promulgat și publicat
câteva zile mai târziu, la 17/29 decembrie același an.
Problema a cărei rezolvare se urmărea, în primul rând, prin adoptarea acestei legi, avea rădăcini istorice vechi și era generată, mai cu seamă, de modul necorespunzător de administrare și utilizare a veniturilor rezultate din exploatarea moșiilor și a altor proprietăţi aparţinând mănăstirilor închinate din Ţara Românească
și Moldova.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, domnitorii și alţi ctitori ai unor mănăstiri și schituri din Ţările Române le-au închinat pe unele dintre ele, împreună cu proprietăţile lor, unor așezăminte bisericești din Răsăritul
Ortodox, ca sursă de ajutor pentru creștinii ortodocși aflaţi îndeosebi sub stăpânire otomană, dar cu obligaţia menţinerii și dezvoltării vieţii spirituale și întreţinerii lăcașurilor de cult din ţară închinate străinilor.
În realitate, și mai cu seamă în secolele XVIII și XIX, veniturile, bunurile
și odoarele bisericești ale mănăstirilor și schiturilor închinate au fost aproape în
exclusivitate trimise către Locurile Sfinte sau au luat, sub administrarea discreţionară a egumenilor, alte destinaţii, astfel încât mănăstirile închinate au fost
constant lăsate neîngrijite, ajungând, cel mai adesea, într-o stare critică sau chiar
în stare de ruină.
Faţă de această situaţie, după reinstaurarea domniilor pământene, în anul
1822, în vremea domniei lui Grigorie Dimitrie Ghica (1823-1828) și a păstoririi ca Mitropolit al Ungrovlahiei a Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul (18231829; 1833-1834), încă din anul 1823 s-a luat măsura înlăturării egumenilor
greci de la așezămintele închinate și a înlocuirii lor cu egumeni de neam român.
Presiuni externe, în special grecești și rusești, au determinat însă, în 1827, revenirea asupra acestei hotărâri și reinstalarea egumenilor greci, care au continuat
același mod nefast de administrare.
În perioada deceniilor următoare, domnitorii din Principatele Române au
adoptat noi măsuri prin care se căuta rezolvarea situaţiei, fără însă ca acestea
să aibă consecinţele dorite. Așa a fost prevederea din Regulamentele Organice,
rămasă neaplicată, ca mănăstirile închinate să contribuie cu ¼ din venitul lor la
bugetele Principatelor Române, desfiinţarea în data de 31 mai 1863 a Epitropiei
Sfântului Mormânt după ce mai fusese o dată desfiinţată în 1845 și, apoi, reînfiinţată, sau fixarea de către domnitorul Gheorghe Bibescu (1842-1848) a unui
termen de nouă ani pentru repararea mănăstirilor închinate, măsură care n-a
fost aplicată. Niciuna dintre aceste măsuri nu a fost luată în seamă de către conducătorii mănăstirilor închinate, starea lăcașurilor de cult ajungând dramatică,
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după cum arată constatarea din 1858 a unei comisii formate din reprezentanţi
ai Marilor Puteri din epocă.
Concomitent s-a conturat însă și o politică statală îndreptată spre controlul
și utilizarea veniturilor provenite din proprietăţile așezămintelor bisericești pământene neînchinate. Deși Statul n-ar fi avut dreptul de a se implica în administrarea
acestor proprietăţi particulare, acest lucru s-a înfăptuit prin așa-numita Casă
centrală a Bisericii, caracterizată, în 1860, de Vasile Boerescu, ministru de justiţie, ca o a doua vistierie a ţării, de vreme ce veniturile sale, de 13.391.500 lei,
reprezentau circa 1/6 din bugetul Munteniei, cifrat, în același an, la o sumă
totală de 84.015.000 lei.
La acea vreme fiinţau în Muntenia 69 de mănăstiri, 35 dintre acestea fiind
închinate, iar în Moldova, 122 de așezăminte monahale, dintre care 29 erau
închinate. Ponderea proprietăţilor bisericești raportată la suprafaţa agricolă și
forestieră totală a Principatelor Române era, în Muntenia, de 16,55% pentru
cele neînchinate și de 11,14% pentru cele închinate, iar în Moldova, de 12,16%
pentru cele neînchinate și de 10,17% pentru cele închinate, totalizând aproximativ un sfert din teritoriul de atunci al României.
Trebuie precizat că în anul 1863, prin Legea pentru secularizarea averilor
mănăstirești, în fapt nu au fost secularizate numai averile mănăstirilor închinate, ci
și averile așezămintelor bisericești neînchinate, de toate felurile: mitropolii, episcopii,
mănăstiri, schituri etc.
Chiar dacă prin Legea pentru secularizarea averilor mănăstirești din 1863
s-a realizat soluţionarea de fond a problemei averilor mănăstirilor închinate în
afara ţării, s-a creat, pe de altă parte, o altă problemă, și anume Biserica Ortodoxă
Română a rămas lipsită de mijloacele sale proprii de întreţinere, cu atât mai mult,
cu cât preluarea proprietăţilor bisericești neînchinate s-a făcut fără a se prevedea în
textul legii niciun fel de despăgubire.
În situaţia nou-creată prin secularizarea averilor sale, Biserica poporului
român, din susţinătoare a operei educaţionale și filantropice, a devenit dependentă
de sprijinul Statului, care s-a dovedit fie insuficient, fie chiar total absent, în multe
cazuri. Arhivele mărturisesc o stare tristă și, din păcate, generalizată a lucrurilor
în care solicitările de ajutoare pentru reparaţii adeseori minore, dar de strictă
necesitate, care nu mai puteau fi realizate din fonduri proprii, erau amânate sau
chiar refuzate de Ministerul Cultelor, pe motivul lipsei de fonduri, deși Statul
era beneficiarul secularizării averilor bisericești. O mulţime de biserici ale
mănăstirilor secularizate, de mare valoare artistică, au fost lăsate în paragină, iar
unele proprietăţi secularizate au fost cumpărate de politicieni influenţi.
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Totuși, o mare parte a terenurilor bisericești secularizate au fost folosite
pentru împroprietărirea ţăranilor, iar unele edificii bisericești au devenit școli,
spitale, sedii administrative, arhive sau penitenciare (ex. Mănăstirea Văcărești).
Fostele biserici ale multor mănăstiri secularizate au devenit biserici de mir (de
parohie), altele au fost închise sau transformate în depozite. Oricum, organizarea statului modern România s-a făcut în mare parte pe bunurile confiscate de
la Biserică.
În ceea ce privește salarizarea preoţilor de mir și a celorlalţi slujitori
ai bisericilor, aceasta a fost lăsată, prin Legea comunală din 1 aprilie 1864, pe
seama comunelor, deci a primăriilor, iar apoi, prin Legea pentru reglementarea
proprietăţii rurale din 14/26 august 1864, s-a prevăzut acordarea către parohii a
unei suprafeţe cultivabile de 17 pogoane în Muntenia și de 8 fălci și jumătate în
Moldova (respectiv 8,5 ha).
Aceste prevederi, dincolo de faptul că ofereau un sprijin insuficient în
raport cu necesităţile, ele n-au fost aplicate decât parţial, astfel încât situaţia
Bisericii și a slujitorilor ei s-a înrăutăţit foarte mult.
Într-un așa-numit Memoriu despre starea preoţilor din România și despre
poziţiunea lor morală și materială, întocmit și publicat în 1888, vrednicul de
pomenire episcop Melchisedec Ștefănescu al Romanului, caracterizând cu detalii
această grea stare a Bisericii și a slujitorilor ei, spunea: „Averile bisericești s-au luat
de către stat și veniturile lor se întrebuinţează la alte destinaţiuni, afară de o minimă
parte rezervată încă pentru susţinerea unor instituţiuni bisericești, precum episcopiile, seminariile, câteva mănăstiri, care și acelea sunt sortite la o curândă desfiinţare;
încă mici ajutoare se dau fostelor mănăstiri, reduse la simple biserici comunale, în
comunele rurale și urbane... Biserica așadar și cu servitorii ei au rămas pe socoteala
primăriilor rurale și urbane. Acestea însă n-au făcut nimic pentru îmbunătăţirea
stării bisericilor și a preoţilor”.
S-a sperat ca situaţia să se îmbunătăţească printr-o nouă lege specială, care
a și fost promulgată în data de 29 mai 1893, sub titlul Legea clerului mirean
și a seminariilor. Aceasta prevedea preluarea salarizării preoţilor de la comune de
către bugetul de stat, continuată, oarecum, până astăzi. Dar nici această lege n-a
reușit să rezolve grelele probleme cu care se confruntau, în mod real, instituţiile
și slujitorii bisericești.
În ceea ce privește menţinerea, în deceniile următoare, a situaţiei dificile
a unităţilor bisericești ortodoxe, este semnificativ faptul că, în perioada imediat următoare făuririi, în 1918, a României Mari, ministrul cultelor Alexandru
Lapedatu prezenta o statistică din care reieșea că, la acea vreme, se puteau întreţine
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integral din mijloace proprii abia 3% din parohiile ortodoxe din Vechiul Regat
și 2% din cele ortodoxe ardelene, în timp ce, în aceeași privinţă, situaţia pentru alte
culte era următoarea: 5% dintre parohiile greco-catolice, 21% dintre cele maghiare
unitariene, 23% dintre cele maghiare reformate, 53% dintre cele maghiare catolice
și 85% dintre parohiile luterane.
În prezentarea consecinţelor Legii secularizării averilor mănăstirești din
1863 nu poate fi omis, pe de altă parte, faptul că, prin coroborare cu Decretul
organic pentru reglementarea schimei monahiceștii (Legea călugăriei) din 6/18
decembrie 1864, care, în afara candidaţilor cu studii teologice superioare, oprea
accesul la viaţa monahală pentru bărbaţii sub 60 de ani și pentru femeile sub 50
de ani, situaţia obștilor monahale s-a agravat până acolo încât numărul vieţuitorilor s-a redus drastic, iar mănăstirile n-au mai fost capabile, o lungă perioadă
de timp, să-și îndeplinească, precum odinioară, rolul lor tradiţional de vetre de
spiritualitate, cultură și artă bisericească. Probabil că din aceste măsuri s-a inspirat și regimul comunist când a adoptat Decretul 410/1959 privitor la vieţuitorii
mănăstirilor.
În concluzie, relaţiile actuale între Statul român și culte reflectă în mare
parte moștenirea ultimilor 150 de ani de istorie naţională, având originea în
reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care au vizat modernizarea
României, iar apoi și asumarea de către Stat a compensării în parte a pierderilor
suferite de Biserică prin secularizarea averilor ei.
Regimul comunist a deposedat Biserica de tot ce mai avea în proprietate,
cu excepţia lăcașurilor de cult, dar a menţinut forme de sprijin financiar din partea Statului pentru toate cultele religioase, atât în ceea ce privește salarizarea personalului bisericesc, cât și în ceea ce privește restaurarea, conservarea și întreţinerea
lăcașurilor de cult, cu precădere a monumentelor istorice.
Astăzi, Statul român susţine financiar numai o parte din salariile personalului bisericesc, iar întreţinerea, consolidarea, restaurarea și repararea
lăcașurilor de cult și a altor edificii bisericești, care asigură prezenţa activă a
Bisericii în societate și a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor, revin în cea
mai mare parte în responsabilitatea comunităţilor de credincioși, afectaţi și
ei, la rândul lor, de criza economico-financiară cu care se confruntă societatea contemporană.
În acest sens, pentru a ajuta Biserica în multiplele ei activităţi, este imperios necesară restituirea completă a bunurilor bisericești (terenuri și clădiri) confiscate de regimul comunist.
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Având în vedere, așadar, moștenirea și consecinţele Legii secularizării averilor mănăstirești din 1863, Patriarhia Română și Academia Română au considerat
necesară și bine-venită organizarea în comun a acestei sesiuni știinţifice pentru a
marca împlinirea a 150 de ani de la adoptarea acestui act normativ cu implicaţii
majore asupra vieţii Bisericii Ortodoxe Române până în zilele noastre.
Adresăm călduroase mulţumiri Academiei Române și personal domnului
președinte Ionel Haiduc, precum și domnului vicepreședinte Dan Berindei,
pentru această colaborare. Mulţumim, de asemenea, organizatorilor și tuturor
participanţilor. Binecuvântăm desfășurarea lucrărilor, fiind deplin încredinţaţi
de faptul că, în acest cadru, se vor putea aduce contribuţii noi și semnificative la
aprofundarea temei anunţate.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

A urmat apoi cuvântul domnului acad. Ionel Haiduc, președintele
Academiei Române, care a evidenţiat rolul important al Bisericii Ortodoxe Române în societate și a apreciat colaborarea ce s-a stabilit între
Patriarhia Română și Academia Română. „Istoria Bisericii Ortodoxe
Române se împletește cu istoria acestei ţări și Istoria României nu poate
fi bine înţeleasă fără cunoașterea și înţelegerea istoriei Bisericii Ortodoxe
Române. Evenimentul pe care îl discutăm astăzi a avut consecinţe deosebite asupra Bisericii Ortodoxe Române și fără îndoială s-a simţit și în
viaţa Statului Român. Vreau să adresez din partea Academiei Române
un salut tuturor participanţilor, să exprim dorinţa noastră de a continua
colaborarea cu Biserica Ortodoxă Română în diferite activităţi și acţiuni.
Academia Română și Patriarhia Română vor putea și în continuare să
aibă o conlucrare, de data aceasta pozitivă. Sigur că regimul comunist a
adâncit unele din dificultăţile pe care Biserica Ortodoxă le-a cunoscut și
se impune ca vremurile de astăzi să aducă Biserica Ortodoxă Română pe
locul pe care îl merită în societatea românească”, a precizat domnul academician Ionel Haiduc.
După cuvântul președintelui Academiei Române, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel i-a acordat acestuia distincţia Crucea Patriarhală pentru
mireni, distincţie pe care a conferit-o apoi și domnului acad. Dan Berindei,
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Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.
Moment din timpul sesiunii

căruia Preafericirea Sa i-a adresat și un mesaj de felicitare, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani. Redăm în continuare acest mesaj integral:
Un savant patriot și înţelept Academicianul Dan Berindei la 90 de ani de viaţă
Anul acesta, 2013, în data de 4 noiembrie, împreună cu întreaga comunitate știinţifică academică, sărbătorim pe domnul academician Dan Berindei,
vicepreședintele Academiei Române, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani
(născut la 3 noiembrie 1923).
Autor al unei opere impresionante, în personalitatea domnului academician Dan Berindei strălucesc în chip minunat erudiţia istorică și filologică,
nobleţea spirituală și patriotismul unui neam de voievozi.
Pasiunea sa pentru cercetarea știinţifică, respectul pentru adevărurile istoriei și preocuparea permanentă pentru deschidere și cooperare i-au adus un loc
de seamă între personalităţile care animă și care vor continua să inspire multe
generaţii de istorici, cercetători și oameni de cultură.
Opera academicianului Dan Berindei ne arată rodirea luminoasă a istoriei
și culturii poporului român, personalizată adesea în domnitori și luptători eroi,
în cărturari înţelepţi și în artiști inspiraţi.
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Vocaţia sa de a evoca și a reintegra trecutul în istoria noastră vie, de a sublinia valorile spirituale ale poporului român, de a aduce în actualitate personalităţi
sau chipuri de lumină cu valoare de simbol și de reper, i-a conturat reputaţia de
vrednic slujitor al istoriografiei românești contemporane, atât în ţară, cât și în
străinătate.
Opera sa trebuie cunoscută și cinstită, fiind un îndemn la o mai bună
cunoaștere a identităţii și demnităţii românești, a dezvoltării și dăinuirii noastre
spirituale în istorie.
Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii și al tuturor
binefacerilor, să dăruiască domnului academician Dan Berindei ajutorul Său
sfânt în toată lucrarea de promovare a demnităţii poporului român.
Întru mulţi și fericiţi ani!
Cu aleasă preţuire și binecuvântare,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

După încheierea acestui moment solemn și aniversar în același timp,
sesiunea a continuat cu prezentarea comunicării știinţifice a domnului
acad. Dan Berindei, care, subliniind motivaţiile contextuale europene și
românești ale secularizării averilor bisericești din 1863, a spus între altele
că „prin secularizare, domeniile statului au fost îmbogăţite, ceea ce a ajutat la dezvoltarea tinerei Românii. Între Stat și Biserică au fost stabilite
relaţii moderne și o conlucrare benefică. Este însă drept că reașezarea s-a
efectuat cu greutăţi și probleme pentru Biserică care însă au fost în bună
măsură remediate în perioada următoare a actului din 1863; e drept decenii de-a rândul problemele au existat. În statul modern Biserica Ortodoxă
Română s-a putut afirma ca o entitate prestigioasă a Ortodoxiei în lume.
În cadrul României Mari a putut fi instituită Patriarhia Română, care
reprezintă o instituţie respectată nu doar a Bisericii, ci și a naţiunii. Actul
din decembrie 1863 rămâne ca un moment crucial în procesul de construcţie a României Moderne”.
Tot în cadrul sesiunii, au fost prezentate comunicări știinţifice de
către pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu, de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, care s-a referit la reacţiile
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bisericești naţionale și internaţionale privind secularizarea averilor mănăstirești, și pr. conf. univ. dr. Mihai Săsăujan, cadru didactic la aceiași instituţie de învăţământ, care a vorbit despre situaţia mănăstirilor românești
după secularizarea averilor bisericești, din a doua jumătate a secolului
XIX și prima jumătate a secolului XX.
Evenimentul s-a încheiat cu vizitarea expoziţiei tematice intitulate
„Documente și fotografii de epocă“, organizată de Sectorul Cultură și Patrimoniu religios al Patriarhiei Române în Sala „Europa Christiana“ din Palatul
Patriarhiei.

Summary: Scientific Session on „The Secularization of Monasterial Properties
(1863) – Motivations and Consequences”, organized at the Palace of the
Patriarchate
On the 12th of November, the Romanian Patriarchate and the Romanian
Academy organized in „Teoctist the Patriarch” Aula Magna of the Palace of the
Patriarchate a session of scientific dissertations which approached the historic context, the reasons and the consequences of the Law for the secularization of monasterial properties being promulgated under the reign of Prince Alexandru Ioan Cuza.
There were present at this scientific event His Beatitude Father Daniel, Patriarch
of the Romanian Orthodox Church, Mr. Ionel Haiduc, Member of the Academy
and Chairman of it therewith, Mr. Dan Berinder, Member of the Academy, and
also other Members of the Academy; His Grace Varlaam Ploieșteanul, Patriarchal
Vicar Bishop; the members of the Permanent Sessions of the National Church
Council and the Diocesan Council of the Archbishopric of Bucharest; also,
quite a number of students of Justinian the Patriarch Faculty of Theology of the
University of Bucharest.
The first part of this scientific session whose debates were about „The
Secularization of Monasterial Properties (1863) – Motivations and Consequences”
was led by His Beatitude Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox
church, who gave the speech „150 years since the Law of the Secularization of
Monasterial Properties Was Carried, in 1863”.
Within the frame of this scientific session, His Beatitude Father Patriarch
Daniel conferred, in token of blessing and high esteem, the Patriarchal Diploma
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and Cross for laymen, the highest decoration of the Romanian Patriarchate,
upon Mrs. Ionel Haiduc and Dan Berindei, Members of the Academy. His
Beatitude also read out the message of congratulation addressed of the Romanian
Academy, on the occasion of his anniversary of ninety years of age, on the 4th
of November.
There followed the speeches of the participants, who made up completions to the things that had been presented. The proceedings of the session
wound up by everyone’s visiting a subject-exhibition on „Documents and Period
Photographs”, organized by the Department of culture and religious heritage
of the Romanian Patriarchate, in „Europa Christiana” Hall in the Palace of
Patriarchate.
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Ambasadorul Regatului Norvegiei
în vizită la Patriarhia Română
(15 noiembrie)
Biroul de Presă al Patriarhiei Române

În ziua de 15 noiembrie 2013, la Reședinţa Patriarhală, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa
Doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Regatului Norvegiei la București. Doamna Ambasador a mulţumit pentru primire și, apreciind rolul
important al Bisericii în societatea românească, a manifestat disponibilitate
pentru cooperare cu Patriarhia Română în timpul misiunii sale diplomatice
în România.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de doamna Tove Bruvik Westberg,
Ambasadorul Regatului Norvegiei la București
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat bunele relaţii dintre Biserica
Ortodoxă Română și Biserica Norvegiei, care au cooperat, în trecut, la realizarea unor proiecte sociale în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În continuare,
Patriarhul României a făcut Doamnei Ambasador o scurtă prezentare a diferitelor activităţii pastorale, sociale, educaţionale și culturale ale Patriarhiei Române
în societatea românească. În acest sens, Preafericirea Sa a arătat efortul Bisericii
Ortodoxe Române de susţinere și intensificare a proiectelor și programelor sale
social-educaţionale destinate copiilor și tinerilor, precum și categoriilor sociale
defavorizate, mai ales în această perioadă de criză economică. Preafericirea Sa a
menţionat cooperarea Patriarhiei Române cu celelalte culte religioase din ţara
noastră, care formează Consiliul consultativ al cultelor din România.
În timpul întrevederii a fost abordată posibilitatea finanţării din fondurile norvegiene EEA GRANTS a proiectului Arhiepiscopiei Bucureștilor
de consolidare a Mănăstirii Căldărușani, monument istoric din secolul al
XVII-lea. Doamna Ambasador Tove Bruvik Westberg a exprimat intenţia
de a sprijini obţinerea finanţării din partea autorităţilor norvegiene pentru
consolidarea și restaurarea acestui așezământ monahal de inestimabilă valoare
culturală, arhitecturală și muzeală.
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Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL
la începutul Postului Nașterii Domnului
(17 noiembrie)

Despre Postul Nașterii Domnului
Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost instituit în
sec. IV-V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor Paști. Este un post al pocăinţei, dar nu cu aceeași intensitate ca Postul Sfintelor Paști. Nu există în el
slujbe speciale cu metanii, nu există un canon de pocăinţă precum Canonul
Sfântului Andrei Criteanul pe care îl citim în Postul Sfintelor Paști. Desigur,
orice post ne cheamă la pocăinţă, însă Postul Crăciunului îmbină pocăinţa
cu milostenia și fapta bună, la care ne îndeamnă Evangheliile dinaintea și
din timpul acestui Post. Este un post de pregătire duhovnicească, de curăţire duhovnicească, ca să primim în noi, în peștera trupului nostru și în
ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care vine în lume
și Se face om, pentru ca pe oameni să-i ridice la viaţa duhovnicească și
dumnezeiască. De aceea, în Catavasii se spune: „Hristos Se naște, slăviţi-L!
Hristos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!”. Programul
acestui post este concentrat în cuvintele citate acum, care provin dintr-o predică a Sfântului Grigorie Teologul. Ele au următorul înţeles: Hristos, Care
coboară din Ceruri, vrea să coboare în sufletele noastre, să ne lumineze viaţa
noastră și să ne ridice pe noi la viaţa duhovnicească sau cerească. Astfel, postul
acesta este un post de pregătire spirituală, ca noi să devenim un templu, un
sălaș al prezenţei Mântuitorului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca El să ne
arate astfel iubirea lui Dumnezeu Tatăl. De aceea prima mare sărbătoare din
Postul Crăciunului este Intrarea Maicii Domnului în biserică, la 21 noiembrie. Aceasta înseamnă că Maica Domnului intră în templul din Ierusalim
pentru a deveni ea însăși templu sau „biserică sfinţită și rai cuvântător”, cum
o numesc cântările noastre liturgice. Asemenea Maicii Domnului, care prin
rugăciune, curăţie și căutarea sfinţeniei se pregătește să primească în ea taina
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Întrupării lui Dumnezeu, și noi, creștinii, trebuie să ne pregătim, să ne curăţim, ca să devenim templu sau biserică, să devenim locaș în care poate să
locuiască Hristos Domnul.
Postul acesta al Crăciunului este, deci, în primul rând, o pregătire, o sfinţire a gândurilor, a simţirilor, a trupului și sufletului nostru
prin pocăinţă, prin Spovedanie și Împărtășanie, prin citirea mai deasă
a Sfintei Scripturi și a scrierilor sfinţilor și printr-o atenţie spirituală
deosebită ca să devenim „biserică sfinţită” în sufletele și în trupurile
noastre.
În al doilea rând, vedem că o sărbătoare foarte populară sau foarte
cunoscută din timpul Postului Crăciunului este pomenirea Sfântului Ierarh
Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea și a îmbinat apărarea Ortodoxiei cu
grija faţă de săraci, de orfani, de oamenii necăjiţi, însinguraţi și înfriguraţi.
Deci, în această perioadă a Postului înţelegem că, pe lângă pregătirea
noastră duhovnicească interioară, trebuie să facem și milostenie sau să
fim milostivi ca Sfântul Nicolae, dăruind altora, ca semn al iubirii noastre frăţești, daruri spirituale și daruri materiale, după putinţă, iar dacă
nu avem niciun dar material, măcar să oferim un cuvânt bun, o mână de
ajutor, o încurajare unui om sărac, singur și deznădăjduit, întristat sau
îndoliat. Această milostenie sau această dăruire către alţii este pregătirea
noastră pentru a primi pe Cel ce este Marele Dar, pe Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, dăruit de Dumnezeu Tatăl „pentru noi, oamenii, și pentru a
noastră mântuire.”
Prin urmare, Postul Crăciunului, ca abţinere de la produse de origine
animală, se unește cu rugăciunea și cu împărtășirea euharistică mai deasă, pentru sfinţirea noastră, dar și cu milostenia, ca semn al prezenţei iubirii milostive
a lui Hristos în noi. De fapt, când primești un dar material ţi se umple
mâna, dar când dăruiești cu bucurie și smerenie ţi se umple inima de prezenţa lui Dumnezeu Cel milostiv în tine. Astfel, Postul Nașterii Domnului
este perioada darurilor care se arată în milostenie și culminează cu darurile de
Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri duhovnicești pe care
Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa și prin nașterea Sa ca om în
peștera Betleemului.
Să ne rugăm lui Dumnezeu să devenim un Betleem sfinţit, un loc în
care să poată veni Mântuitorul Iisus Hristos sau întreaga Sfântă Treime prin
harul Duhului Sfânt în inimile noastre, ca să devenim și noi, ca și Maica
Domnului, „biserică sfinţită și rai cuvântător”. Să ne ajute Hristos Domnul
să înţelegem această perioadă de post nu ca pe o perioadă de opreliști sau de
restricţii, ci ca timp de sporire în evlavie și dărnicie. Păcatul lăcomiei ne
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face robi, dar rugăciunea unită cu milostenia ne face liberi. Când ne rugăm,
ne unim cu Dumnezeu Cel necuprins și netrecător, primind în suflet pace
și bucurie. Însă când folosim pătimaș lucrurile materiale, ne unim cu realităţi limitate și trecătoare, care limitează dorinţa spirituală a sufletului uman
după iubire infinită și eternă. Deci, postul adevărat este prilej de libertate
duhovnicească: libertatea de a-L iubi pe Dumnezeu mai mult prin rugăciune
și libertatea de a-i iubi pe semenii noștri mai mult prin fapte bune, spre slava
Preasfintei Treimi, mântuirea noastră și bucuria semenilor.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
la Adunarea festivă de la Academia Română,
organizată cu prilejul împlinirii a 95 de ani
de la Marea Unire
(29 noiembrie)

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a participat pe 29
noiembrie 2013, la Academia Română, la o adunare festivă consacrată împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918. La eveniment au
participat academicieni, profesori, preoţi și oameni de cultură din ţară.
Redăm în continuare integral cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Adunării festive:
Libertatea și unitatea – componente ale demnităţii naţionale
1. Libertate, unitate și demnitate
Aniversarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918 este
un prilej binecuvântat de-a exprima mulţumirea noastră lui Dumnezeu pentru
marele dar al libertăţii și unităţii naţionale, precum și omagiul nostru de recunoștinţă adus memoriei tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri.
Libertatea umană este un dat fundamental al omului ca fiinţă raţională
și relaţională, creată după chipul lui Dumnezeu Creatorul (Cf. Facere 1, 26).
Din acest motiv, omul, în ceea ce are el mai esenţial și particular, nu se definește în raport cu vreun element al lumii materiale în care a fost creat, ci în
raport cu Dumnezeu Creatorul, Cel veșnic viu, liber și iubitor de bine sau milostiv.
De aceea, omul, în calitate de chip al Creatorului, dorește viaţa veșnică, libertate
deplină și iubire netrecătoare sau nelimitată. Această aspiraţie a omului după viaţă
și iubire eternă în comuniune liber asumată ne arată că darul libertăţii este premisa comuniunii personale de viaţă a omului cu Dumnezeu și cu semenii,
fără constrângere și fără pierdere a identităţii sale.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind cuvânt
în deschiderea Adunării festive de la Academia Română

Potrivit Sfintei Scripturi, adevărata libertate este dar al Duhului Sfânt (Cf.
2 Corinteni 3, 17), Duhul Adevărului (Cf. Ioan 15, 26), al păcii și al comuniunii de iubire (Cf. 2 Corinteni 13, 13; Efeseni 4, 3-6). În acest sens, lucrarea
Duhului Sfânt în viaţa omului, ca Duh al libertăţii, se manifestă prin dreptate,
pace și bucurie (Cf. Romani 14, 17), adică libertate sfântă de a săvârși binele și de
a căuta pacea și sfinţenia (Cf. Evrei 12, 14). Prin urmare, valoarea reală a libertăţii umane se măsoară potrivit cu mulţimea faptelor bune, săvârșite de om
în mod liber și responsabil, pentru a crește spiritual în iubire și milostivire,
după chipul lui Dumnezeu Cel milostiv (Cf. Luca 6, 36).
Din acest motiv, libertatea individuală și libertatea comunitară trebuie unite
cu bunătatea și cu responsabilitatea morală pentru apărarea vieţii umane individuale și sociale. În caz contrar, libertatea umană poate deveni individualism și
indiferentism egoist sau autodegradare. Sfântul Apostol Petru, cunoscând bine
pericolul permanent al pervertirii sau al degradării libertăţii omului egoist îi
avertizează pe creștini, zicând: „Nu folosiţi libertatea ca pe un acoperământ al
răutăţii!” (1 Petru 2, 16).
De asemenea, Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că libertatea deplină nu
se rezumă la libertatea politică sau socială, ci ea trebuie să fie și eliberare spirituală de tirania patimilor egoiste, ca lăcomia, orgoliul, invidia, lenevirea ș.a.. Prin
urmare, lupta pentru dobândirea și cultivarea libertăţii sociale (libertate de
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conștiinţă și religioasă, de exprimare, de asociere și circulaţie ș.a.) trebuie permanent completată cu lupta pentru a dobândi libertatea spirituală de-a iubi
pe Dumnezeu în rugăciune și pe aproapele în fapte bune, adică libertatea de-a
fi credincios și bun, harnic și darnic, drept și cinstit, omenos și generos, sincer
și milostiv, adică libertatea omului de a se asemăna cu Dumnezeu Cel sfânt, drept,
bun și milostiv, deoarece omul a fost creat după chipul Lui. Evident că lupta aceasta
pentru a dobândi libertatea interioară este adesea foarte grea, poate cea mai grea
fiind lupta omului cu sine însuși, cu propriul egoism. Iar în contextul global al
lumii profund marcat de dorinţa unor popoare de-a domina peste altele și de a le
exploata, păstrarea libertăţii și unităţii unui popor cere vigilenţă, înţelepciune,
fermitate și demnitate.
2. Înţelesul spiritual al proximităţii între Sărbătoarea bisericească naţională a
Sfântului Apostol Andrei – 30 Noiembrie și Ziua Naţională a României - 1 Decembrie
Serbarea Zilei Naţionale este, de asemenea, un binecuvântat prilej de afirmare a
temeliei spirituale a identităţii și unităţii noastre ca popor creștin. Și anume, cu o zi înainte de Ziua Naţională a României, de la 1 Decembrie, avem o zi de serbare a creștinării poporului român, și anume ziua de 30 Noiembrie, în care este serbată pomenirea
Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cel căruia poporul român îi datorează
începutul creștinării sale. Această zi de sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei a fost
proclamată de Biserică Sărbătoare bisericească naţională, printr-o hotărârea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2001.
Apoi, după mai multe demersuri ale Bisericii noastre pe lângă autorităţile
Statului, prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012, adoptată de Senatul României în
23 noiembrie 2011 și de Camera Deputaţilor în 26 iunie 2012, promulgată prin
Decretul nr. 517/20 iulie 2012 al Președintelui României, ziua de 30 noiembrie,
adică sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul
României, a fost declarată „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”.
Prin acest act legislativ, Parlamentul României a confirmat importanţa
naţională, spirituală, misionară și educativ-culturală a pomenirii Sfântului
Apostol Andrei, Ocrotitorul României, ca zi de sărbătoare legală.
Pe temeiul mărturiilor aflate în tradiţia bisericească scrisă (Ipolit al Romei,
Origen, Eusebiu al Cezareei, Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane) ca și a mărturiilor care circulă până în zilele noastre în tradiţia bisericească orală, Sfântului
Apostol Andrei, cel Întâi chemat de Hristos la misiune, îi datorăm, ca popor și
Biserică, predicarea Evangheliei în secolul I la strămoșii noștri daco-romani din
Dobrogea și întemeierea Bisericii lui Hristos pe teritoriul României de azi, ca
Biserică de origine apostolică.
Lucrarea Bisericii Ortodoxe Române de-a pomeni cu solemnitate și
de-a așeza la locul cuvenit în conștiinţa istorică și spirituală a poporului
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Patriarhul României în mijlocul participanților
la Adunarea festivă de la Academia Română

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de membri ai Administrației Patriarhale
prezenți la Adunarea festivă dedicată împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire
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nostru pe Apostolul Românilor și de-a consacra această zi ca sărbătoare a
creștinării neamului românesc, care precede sărbătorirea la 1 Decembrie a
Zilei Naţionale a României, evidenţiază legătura dintre unitatea spirituală
și unitatea naţională a românilor.
3. Recunoștinţa – un act de cult și de cultură a demnităţii
Întrucât darul libertăţii și al unităţii naţionale,simbol al demnităţii poporului român, a fost obţinut cu multe jertfe de vieţi omenești și multe eforturi
spirituale și materiale, Biserica Ortodoxă Română pomenește la fiecare Sfântă
Liturghie pe „toţi eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate
locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinţei ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului românesc,
pentru libertatea și demnitatea poporului român”. De asemenea, ea dorește să contribuie, împreună cu instituţiile Statului român, la păstrarea integrităţii României
și a demnităţii poporului român, preţuind astfel jertfa celor ce au luptat de-a
lungul istoriei pentru realizarea acestor mari idealuri și totodată să promoveze
pacea și înţelegerea între popoare.
Omagiul de recunoștinţă adus memoriei tuturor făuritorilor Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, precum și tuturor celor care au luptat pentru
libertate, unitate și demnitate naţională, trebuie să fie astăzi izvor de inspiraţie și înnoire pentru viaţa noastră ca români patrioţi. De aceea, în prezent,
când multiple crize, inclusiv criza de identitate spirituală, afectează societatea
umană, aniversarea a 95 de ani de la Unirea cea Mare ne cheamă să unim permanent libertatea individuală cu responsabilitatea pentru viaţa socială și să cultivăm
împreună libertatea, unitatea și demnitatea naţională, mai ales când cooperăm cu alte popoare.
†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Summary: His Beatitude Father Patriarch Daniel’s Participation at the Festive
Assembly of the Romanian Academy, organized on the occasion of 95 Years
since the Great Union
On the 29th of November 2013, His Beatitude Father Patriarch Daniel participated at the festive assembly of the Romanian Academy dedicated to the anniversary of 95 years since the Great Unification of 1918.
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On this occasion, His Beatitude Father Patriarch Daniel gave a speech on
“Freedom and Unity – Component Elements of the National Dignity”, in which he
spoke, among other themes, about the meaning and importance of freedom: “This
anniversary is a blessed occasion for us to give our gratitude to the Lord for His
priceless gift of the national freedom and unity, as well as to pay our homage to the
memory of all that contributed to the Great Union. Human freedom is a basic datum
of man as a reasonable and relational being, created in God’s image (cf. Genesis 1,
26)…”. The Patriarch of Romania also pointed out that the gratitude is an act of
cult and culture of the Romanian People: “As this gift of freedom and national unity
of the Romanian People was obtained at the cost of many human lives and many
spiritual and material efforts, the Romanian Orthodox Church makes mention, at
every Divine Liturgy, of all Romanian heroes, soldiers and fighters at anytime and
anywhere, who sacrificed themselves in battlefields, concentration camps and prisons for the defense of our country and traditional Orthodox faith, for the unity
of the Romanian nation and for the freedom and dignity of the Romanian people”.
At this remarkable event, dedicated to the anniversary of 95 years since the
Great Union of 1918, participated many members of the Romanian Academy, university professors, clergymen and highly cultivated personalities from all over the
country.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul României, la deschiderea Congresului
Spiritualităţii Românești, ediţia a XVII-a
(28 noiembrie-1 decembrie)
Unitate spirituală și demnitate naţională
La împlinirea a 20 de ani de la fondare, Congresul Spiritualităţii Românești,
aflat anul acesta la cea de-a XVII-a ediţie, constituie un factor de cultivare a
conștiinţei unităţii și continuităţii noastre naţionale, cuprinzând manifestări spirituale, culturale și știinţifice, de recunoștinţă faţă de cei care au contribuit la
dăinuirea peste timp a conștiinţei de neam, a comuniunii de cuget, de credinţă, de
limbă și simţire românească.
Creștinat, adică unit cu Hristos prin Botez, pe când se forma ca popor
nou în istorie, poporul român poartă în sufletul său în același timp pecetea tainei
Crucii și Învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o Cruce și o Înviere,
suferinţă și speranţă, întristare și bucurie. Taina Crucii care se înalţă în slava
Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al dăinuirii noastre și program spiritual al devenirii noastre. De aceea, vulturul de pe Stema României
poartă Crucea în plisc, arătând că numai prin credinţă și iubire jertfelnică noi
ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am păstrat unitatea și demnitatea
noastră ca stat naţional.
Rodirea luminoasă a Evangheliei lui Hristos în istoria și cultura poporului
român se vede și în darul unităţii, al libertăţii și demnităţii naţionale, dobândit
prin credinţă puternică și luptă jertfelnică de-a lungul a multor secole de suferinţă creștinește îndurate. De aceea, marii luptători pentru unitatea, libertatea și
demnitatea naţională au devenit eroi naţionali, eterne raze și chipuri de lumină în
istoria și spiritualitatea poporului român.
Aceste chipuri de lumină, cu valoare de simbol și de reper, trebuie cunoscute și cinstite ca fiind componenta majoră a identităţii și demnităţii, a dăinuirii
și dezvoltării spirituale a poporului român.
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Acum, la aniversarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918,
dorim să exprimăm omagiul și recunoștinţa cuvenită tuturor făuritorilor actului
măreţ al împlinirii marelui ideal pentru care au luptat moșii și strămoșii noștri,
știind că unirea tuturor provinciilor românești într-un stat român unitar a fost
încoronarea multor eforturi de afirmare treptată a conștiinţei naţionale și a dorinţei de unitate naţională.
Unirea cea Mare de la Alba Iulia din 1918 a fost precedată și pregătită treptat
de Revoluţia din anul 1848, de Unirea Principatelor Române din anul 1859, de
victoria românilor asupra otomanilor în Războiul pentru Independenţă din 1877,
de ridicarea României la rang de Regat în 1881, urmată de obţinerea Autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române în 1885 și de victoriile armatei române în Primul Război
Mondial, între anii 1916-1918, de proclamarea Unirii Basarabiei cu Patria Mamă,
mai precis cu Regatul României, la Chișinău, în 27 martie 1918 și de proclamarea
Unirii Bucovinei cu România, la Cernăuţi, în 28 noiembrie 1918.
În toate aceste etape de înaintare către realizarea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, Biserica Ortodoxă Română a fost împreună cu poporul, a fost în
fruntea lui cu rugăciunea și cu încurajarea, săvârșind Sfânta Liturghie și slujba de Te
Deum, folosind predica și cuvântul tipărit, cultivând conștiinţa naţională și idealul
luptei pentru libertate și unitate naţională.
Pentru toate binefacerile Marii Unirii, aducem astăzi mulţumire lui
Dumnezeu Cel preaslăvit în Sfânta Treime și pomenim cu recunoștinţă pe toţi
eroii români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului
român.
Întrucât unitatea teritorială realizată în 1918 nu mai este astăzi pe deplin
aceeași, trebuie să cultivăm mai mult comuniunea cu fraţii noștri români din
apropierea graniţelor României și cu românii de pretutindeni. Astfel, Ziua
Naţională a României va fi și mai mult Ziua Unităţii și Demnităţii Naţionale a
Românilor.
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm și să cultivăm darul
unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnităţii poporului român, obţinut
cu multe jertfe de vieţi omenești și multe eforturi spirituale și materiale, confirmând adevărul esenţial că numai prin Cruce s-a ajuns la Înviere și numai prin
luptă jertfelnică românii au dobândit unitatea, libertatea și demnitatea naţională. De aceea, 1 Decembrie este ziua sfântă a mulţumirii aduse lui Dumnezeu și
a recunoștinţei și cinstirii aduse eroilor făuritori ai unităţii naţionale.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Patriarhală,
cu prilejul Zilei Naţionale a României,
(1 decembrie)

Contribuţia Bisericii la realizarea unităţii naţionale
Anul acesta, 2013, poporul român aniversează împlinirea a 95 de ani de
la Marea Unire din 1 decembrie 1918. Este un prilej binecuvântat de-a exprima
mulţumirea noastră lui Dumnezeu pentru marele dar al libertăţii și unităţii
naţionale, precum și omagiul nostru de recunoștinţă faţă de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinţei de neam, a comuniunii de cuget, de
credinţă, de limbă și simţire românească, iar în mod deosebit omagiu adus memoriei
făuritorilor Marii Uniri.
La promovarea conștiinţei unităţii spirituale a neamului românesc, Biserica
Ortodoxă Română a avut o contribuţie majoră. Ea a cultivat în sufletele credincioșilor români conștiinţa trează că ei au aceeași obârșie, ca neam, aceeași
limbă și aceeași credinţă creștină. Mitropoliile Ţării Românești și Moldovei erau
în strânse legături cu Mitropolia Transilvaniei, răspândirea cărţilor bisericești,
ajutorarea frăţească în timp de prigoană, corespondenţa între ierarhi, contacte
personale între preoţi, călugări și credincioși pelerini fiind adesea practicate de o
parte și de alta a munţilor Carpaţi.
Încă de la începutul secolului al XV-lea, mitropoliţii Ţării Românești
aveau și calitatea de „exarhi ai plaiurilor“ pentru teritoriile intracarpatice, aflate
pe atunci sub stăpânire străină. În această calitate, ei hirotoneau - la Argeș,
Târgoviște sau București - pe mitropoliţii Transilvaniei. Episcopii de Vad depindeau canonic de Mitropolia Moldovei, mulţi dintre cârmuitorii ei fiind moldoveni, hirotoniţi la Suceava ori la Iași. Tot în Moldova au fost hirotoniţi unii dintre episcopii Maramureșului. La rândul lor, câţiva transilvăneni au ajuns ierarhi
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în Moldova și Muntenia, ca episcopii Pahomie de la Roman și Mihail de la
Buzău, mitropolitul Iacob Stamati de la Iași, toţi în secolul al XVIII-lea, episcopii Filotei și Dionisie Romano de la Buzău, în secolul al XIX-lea.
Conștiinţa unităţii de neam a fost întărită mai ales prin traducerea și tipărirea cărţilor bisericești în limba română pentru „întreaga seminţie românească“,
punându-se astfel bazele limbii române literare, care a consolidat și mai mult
conștiinţa unităţii de neam a tuturor românilor. Biserica a dăruit cărţi de slujbă
și de învăţătură în limba poporului, înţeleasă de toţi, care au circulat în toate
provinciile românești, afirmând, adesea, în predosloviile acestor cărţi unitatea
bisericească și naţională a tuturor românilor.
Diaconul Coresi, plecat la jumătatea secolului al XVI-lea de la Târgoviște
la Brașov, a desfășurat o bogată activitate tipografică de peste două decenii
tipărind cele dintâi cărţi bisericești. El are marele merit de a fi introdus limba
română în Biserică. Lui îi datorăm primul Liturghier tipărit în întregime în
românește (1570). Apoi Cazania mitropolitului Varlaam al Moldovei, din 1643,
intitulată sugestiv „Carte românească de învăţătură“, care s-a răspândit în sute
de exemplare în Transilvania, întărește și mai mult conștiinţa unităţii de neam
a românilor despărţiţi fără voia lor în provincii separate politic. În prefaţa acestei cărţi, Domnitorul Vasile Lupu al Moldovei exprima vizionar convingerea
că, prin carte, Biserica se adresa nu doar cititorilor din principatul moldav, ci
„la toată seminţia românească pretutindenea ce se află pravoslavnici într-această
limbă”. Și, într-adevăr, istoria confirmă circulaţia Cazaniei mitropolitului
Varlaam în Transilvania și în toate ţinuturile locuite de români, ajutându-i să
își păstreze în același timp credinţa, identitatea și unitatea etnică. Nu se poate
trece cu vederea tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (Alba Iulia), în 1648,
în predoslovia căruia mitropolitul Simion Ștefan al Transilvaniei exprima ideea
unităţii naţionale și necesitatea stabilirii unei limbi literare pe care să o înţeleagă toţi românii. De asemenea, mitropolitul Dosoftei al Moldovei scria în predoslovia Liturghierului (său) din 1683 că l-a tradus în românește ca „să-nţeleagă
toţi“, declarând că săvârșirea sfintelor slujbe în limba înţeleasă de popor este în
duhul tradiţiei Sfintelor Scripturi și al Bisericii Ortodoxe. Liturghia săvârșită
pe întreg teritoriul românesc în limba română a devenit, astfel, un factor
de unificare spirituală naţională, de dezvoltare a conștiinţei naţionale și a
culturii românești. Pe de altă parte, Școala Ardeleană și Biserica Greco-Catolică
au contribuit și ele la cultivarea conștiinţei unităţii de neam și limbă, ca bază a
realizării unităţii statale de mai târziu.
Așadar, unirea tuturor provinciilor românești într-un stat român
naţional a fost încoronarea multor eforturi de afirmare treptată a conștiinţei
naţionale și a dorinţei de unitate naţională.
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În acest sens, Unirea cea Mare de la Alba Iulia din 1918 a fost precedată și
pregătită treptat de evenimente majore, și anume, de Revoluţia din anul 1848, de
Unirea Principatelor Române din anul 1859, de victoria românilor asupra otomanilor în Războiul pentru Independenţă din 1877, de ridicarea României la rang de
Regat în 1881, de recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în 1885 și
de victoriile armatei române în Primul Război Mondial, între anii 1916-1918, de
proclamarea Unirii Basarabiei cu România, la Chișinău, în 27 martie 1918 și de
proclamarea Unirii Bucovinei cu România, la Cernăuţi, în 28 noiembrie 1918.
În toate aceste etape de înaintare către realizarea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, Biserica Ortodoxă Română a mers împreună cu poporul, a fost
în fruntea lui cu rugăciunea și cu acţiunea, de luminare și de încurajare, mai ales
săvârșind Sfânta Liturghie și slujba de Te–Deum, folosind predica și cuvântul
tipărit, pentru a cultiva conștiinţa naţională și idealul luptei pentru libertate și
unitate naţională.
Ierarhi, cărturari, preoţi, diaconi patrioţi, profesori de teologie, studenţi
în teologie, călugări, călugăriţe care au îngrijit soldaţii răniţi pe front, parohii și
mănăstiri care au organizat colecte de bani și alimente, toţi aceștia au încurajat
moral și material pe luptătorii români pentru libertate și unitate naţională, mai
ales în timpul Războiului de Independenţă din 1877 și în timpul Primului Război
Mondial, între anii 1916-1918. Un rol deosebit în acest sens au avut preoţii
numiţi „confesori militari”.
În ceea ce privește evenimentul însuși al Marii Uniri de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918, între cei 1228 de delegaţi oficiali la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia se aflau și mulţi slujitori ai Bisericii: ierarhi, profesori
de teologie, consilieri eparhiali, preoţi parohi și chiar studenţi în teologie.
Lucrările Adunării au fost prezidate de marele patriot Gheorghe Pop de
Băsești, împreună cu episcopul ortodox de Arad, Ioan I Papp, care era și locţiitor
de mitropolit al Transilvaniei, și de episcopul greco-catolic de Oradea, Demeter
Radu. În Marele Sfat al naţiunii române, ca și în Consiliul Dirigent, au fost aleși,
de asemenea slujitori ai Bisericii, iar episcopul ortodox român de Caransebeș,
Miron Cristea, viitorul Patriarh al României Mari, și episcopul greco-catolic
de Gherla, Iuliu Hossu, au fost aleși să formeze, împreună cu Vasile Goldiș și
Alexandru Vaida Voievod, delegaţia de patru persoane care va prezenta Regelui
Ferdinand Actul Unirii, la București, în data de 14 decembrie 1918.
Proclamarea Unirii de la Alba Iulia s-a făcut la 1 Decembrie 1918, într-o
zi de duminică. Ea a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii și de Te-Deum, în
toate bisericile românești din Alba Iulia, întrucât aceasta era înţeleasă și trăită
ca o lucrare sfântă și solemnă, ca o Sfântă Liturghie a comuniunii românești, a
unităţii și libertăţii naţionale, ca act de recunoștinţă sau mulţumire adusă lui
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Dumnezeu și ca act de preţuire și cinstire a eroilor care au luptat pentru dobândirea libertăţii naţionale și afirmarea unităţii și demnităţii naţionale.
În faţa unei mulţimi de 100 000 de români, adunaţi atunci la Alba Iulia,
eruditul intelectual arădean Vasile Goldiș, secretar consistorial al Episcopiei
Aradului, considerat vizionar și ideolog al Marii Uniri, a citit Rezoluţia Unirii,
prin care a fost proclamată solemn unirea Transilvaniei cu România.
Pentru toate binefacerile Marii Unirii în viaţa și istoria poporul român,
aducem astăzi mulţumire lui Dumnezeu și pomenim cu recunoștinţă pe toţi
eroii români care au luptat pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului
român.
Iar întrucât, din nefericire, unitatea teritorială realizată în anul 1918 nu
mai este astăzi pe deplin aceeași, trebuie să cultivăm mai mult comuniunea cu
fraţii noștri români din apropierea graniţelor României, dar și cu românii de
pretutindeni. Astfel, Ziua Naţională a României va fi mai intens și mai solemn
trăită ca Ziua Unităţii și Demnităţii Naţionale a Românilor.
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm și să cultivăm darul
unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnităţii poporului român, obţinut cu
multe jertfe și multe eforturi spirituale și materiale, spre slava Preasfintei Treimi,
binele ţării noastre și bucuria românilor de pretutindeni.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Moment comemorativ dedicat împlinirii a 15 ani
de la trecerea la cele veșnice
a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie
(2 decembrie)
Marinel Laurenţiu Marcu

În ziua de 2 decembrie 2013, Patriarhia Română a organizat un eveniment
comemorativ dedicat personalităţii Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie, cu ocazia
împlinirii a 15 ani de la trecerea sa la cele veșnice. După Sfânta Liturghie, oficiată
în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a urmat slujba de pomenire a Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie, săvârșită
de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la care au
participat ierarhi, preoţi, profesori, monahi, studenţi și numeroși credincioși. Tot cu
această ocazie, a fost vernisată o expoziţie de fotografie dedicată marelui duhovnic,
a fost difuzat în premieră un film despre viaţa sa și au fost prezentate mărturii și
evocări despre personalitatea acestuia. Manifestările s-au încheiat în Reședinţa patriarhală cu slujba de sfinţire a chiliei, în care Părintele Cleopa a locuit, și a unei plăci
comemorative dedicată marelui duhovnic român.

La împlinirea a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie (1998-2013), în ziua de 2 decembrie a acestui an, Patriarhia
Română a organizat un moment comemorativ dedicat personalităţii marelui
duhovnic al neamului românesc, la care au participat ierarhi, preoţi, profesori, monahi și credincioși din întreaga ţară.
Evenimentul a început la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie,
oficiată de Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal,
înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, și în prezenţa a sute de credincioși, în cadrul căreia au fost rostite rugăciuni de pomenire pentru
Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie. După Sfânta Liturghie, a urmat slujba
propriu-zisă de pomenire a Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie, săvârșită de
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Moment din timpul Sfintei Liturghii săvârșite
de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel săvârșind slujba de pomenire
a Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie
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Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Din
soborul slujitor au făcut parte mai mulţi ierarhi ai Bisericii noatre: Înaltpreasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfinţitul
Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfinţitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Înaltpreasfinţitul Calinic,
Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului,
Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preoţi și diaconi. Între
cei prezenţi la această slujbă au fost și membrii Permanenţelor Consiliului
Naţional Bisericesc și Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor,
precum și alţi numeroși clerici și credincioși.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că aceste evenimente au
fost organizate pentru a evidenţia lucrarea deosebită a Părintelui Cleopa Ilie și
mai ales personalitatea sa „de mare predicator popular, mare duhovnic luminător de suflete pe calea mântuirii și mare iubitor de popor și ţară“. „Să ne ajute
Bunul Dumnezeu ca această pomenire a lui, acum când se împlinesc 15 ani de
la trecerea sa la cele veșnice să fie pentru noi un moment de mulţumire adusă
lui Dumnezeu pentru darul care l-a făcut poporului român, Bisericii noastre
și Ortodoxiei întregi prin persoana și activitatea părintelui Cleopa Ilie și să ne
întărim în credinţă și să sporim în rugăciune, în evlavie și în fapte bune după
cum lumina lui s-a revărsat în Biserică precum o călăuză peste timp deoarece
părintele Cleopa, care s-a rugat foarte mult pe pământ, cu siguranţă se va ruga
în Ceruri pentru noi și pentru Biserica noastră”, a spus Preafericirea Sa.
În continuare, în Sala „Europa Christiana“ din Palatul Patriarhiei, a fost
vernisată expoziţia de fotografie și bibliofilie dedicată Părintelui arhimandrit
Cleopa Ilie, iar în Aula „Teoctist Patriarhul“ din Palatul Patriarhiei a fost
difuzat în premieră un nou film despre viaţa și personalitatea marelui duhovnic, realizat de postul de televiziune Trinitas TV al Patriarhiei Române.
Ultima parte a evenimentelor comemorative a fost dedicată evocărilor
marelui duhovnic român de către cei care l-au cunoscut. Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a citit cuvântul „Părintele Cleopa Ilie, luminător de suflete pe
calea mântuirii“ și a prezentat, în cadrul cuvântului Său, volumul „Părintele
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Moment din timpul slubei de pomenire a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel participând la inaugurarea expoziției
de fotografie dedicate Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie
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Cleopa Ilie - Luminător de suflete pe calea mântuirii”, apărut cu binecuvântarea Preafericirii Sale și coordonat de Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei și Sectorul Cultural și comunicaţii media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Redăm mai jos textul integral al acestui cuvânt:
Anul acesta, 2013, se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui
Cleopa Ilie († 2 decembrie 1998). În acest sens, am considerat necesar să organizăm un moment comemorativ la Patriarhia Română, după cum în anul 2005,
la împlinirea a șapte ani de la trecerea sa la Domnul, am organizat un astfel
de eveniment ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirea Sihăstria,
publicând și un volum omagial – comemorativ pe care l-am intitulat atunci:
„Părintele Cleopa Ilie – prieten al sfinţilor și duhovnic al credincioșilor. In memoriam”, Editura TRINITAS, Iași, 2005, 285 p. + 34 p. imagini.
Volumul pe care îl lansăm astăzi, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei
Române, cuprinde o mare parte din evocările publicate atunci, unele fiind revăzute de autori. Alte evocări și mărturii sunt însă inedite și recente. Din aproape
toate evocările de atunci (2005) și de acum (2013) se poate desluși o percepţie
comună, și anume că Părintele Cleopa Ilie a fost și rămâne un luminător de
suflete pe calea mântuirii.
Profund cunoscător al Sfintei Scripturi și al scrierilor Sfinţilor Părinţi, trăitor
statornic în viaţa monahală ortodoxă tradiţională, Părintele Cleopa era, în același
timp, un păstor înţelept și un misionar plin de zel, adânc ancorat în realitatea
timpului prezent, suferind împreună cu poporul în anii grei ai comunismului,
dar și aducând multă pace și bucurie în sufletele oamenilor care veneau la el spre a
primi dezlegare de păcate și sfat bun pentru viaţă. El era, în mod constant, părinte
înţelept și milostiv, învăţător competent și exigent, prieten al sfinţilor și duhovnic
al oamenilor, primind în chilia sa ierarhi, preoţi și monahi, demnitari cu funcţii
mari, intelectuali renumiţi, dar și mulţimi de oameni simpli din orașe și sate.
Părintele Cleopa era luminător de suflete, făcător de pace și aducător de
bucurie. Lumina pe care o răspândea prin cuvântul vorbit și scris, prin faptă
și mod de vieţuire, era lumina harului Duhului Sfânt adunată permanent în
suflet prin multă rugăciune pentru sine și pentru alţii, prin post și nevoinţe,
prin citirea vieţii și scrierilor Sfinţilor, dar și prin multă sfătuire cu oameni
duhovnicești contemporani, precum și prin dragostea părintească pe care o avea
faţă de oamenii simpli, smeriţi, darnici și evlavioși din popor. Părintele Cleopa
simţea duhovnicește prezenţa harului lui Dumnezeu în poporul răbdător și
jertfelnic, iubitor de Hristos și de Biserică. De aceea, a fost și el un duhovnic
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mult iubit de popor. Părintele Cleopa era cu adevărat un monah matur fiind
un model de ascultare smerită, încât nu pleca niciodată din mănăstire fără aprobarea stareţului și a ierarhului său când era invitat să predice în altă localitate.
Era părinte bun atât pentru vieţuitorii din mănăstiri, cât și pentru credincioșii
din parohii. Preţuia deopotrivă pe preoţii monahi și pe preoţii de mir, cărora
le săruta mâna indiferent de vârsta lor, știind bine că prin ei lucrează Hristos
în Biserica Sa spre mântuirea oamenilor. El nu judeca pe oameni, ci îi ajuta să
devină mai buni. Era aspru privind păcatele oamenilor, dar milostiv cu păcătoșii, călăuzindu-i pe calea mântuirii. Vedea mai întâi chipul lui Dumnezeu
din om și apoi rănile pricinuite de păcate. Ţinea seama de vârsta, starea duhovnicească, responsabilitatea și râvna fiecărui om. Se referea adesea în predici la
sfintele canoane pentru responsabilizarea păcătosului, nu pentru împovărarea
lui, cunoscând că scopul sfintelor canoane nu este pedepsirea, ci îndreptarea
păcătosului spre mântuire, vindecarea lui spirituală, nu îndepărtarea lui de
Biserică. Chiar și atunci când părea mai sever, el inspira totuși speranţă și
încredere, înţelepciune și grijă părintească.
Părintele Cleopa era milostiv și darnic. Tot ce primea de la credincioși ca dar
pentru sine împărţea altora, însă cu multă smerenie și discreţie, pentru a nu jena
nici pe donator, nici pe primitor. Nu aduna bunuri materiale, nici bani pentru
sine, ci doar bunătate în suflet prin tot ceea ce oferea altora. Era darnic și liber
pentru că era omul lui Dumnezeu pentru oameni. În mod deosebit, Părintele
Cleopa era un teolog-mărturisitor al prezenţei iubitoare a lui Dumnezeu în frumuseţea sufletelor oamenilor smeriţi și în frumuseţea naturii creată de El: în păsări,
animale, pomi, arbori, plante, flori, ape, munţi, văi, câmpii, soare, lună și stelele
cerului. Ca și părinţii filocalici de odinioară, el vedea duhovnicește prezenţa harică
a lui Dumnezeu-Cuvântul în cuvintele Scripturii și în frumuseţile naturii, toate
fiind daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni. Iar pentru că se bucura de lumina
lor, el răspândea multă bucurie în jurul său, în sufletele celor care îl ascultau
vorbind despre înţelepciunea lui Dumnezeu prezentă în făpturile create de El.
Luminile și virtuţile Părintelui Cleopa evocate pe scurt aici sunt expuse pe
larg în mărturiile scrise ale unor oameni care l-au cunoscut personal, mărturii
și evocări cuprinse în volumul prezent. Luminător de suflete pe cale mântuirii
în timpul vieţuirii sale pe pământ, Părintele Cleopa rămâne lumină peste timp,
prin moștenirea spirituală pe care ne-a lăsat-o în cuvinte și fapte duhovnicești
cuprinse în predici și cărţi, în cugetele și inimile celor care l-au cunoscut, însă
mai ales prin lumina rugăciunilor sale pentru toţi care l-au preţuit, dar și pentru
întreaga Biserică.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evocând personalitatea Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie
în Aula Magna a Patriarhiei Române

Ţinând seama că Părintele Cleopa Ilie reprezintă pentru noi toţi: ierarhi,
clerici slujitori, monahi ori simpli credincioși, un mare dar pe care Dumnezeu
l-a făcut Bisericii noastre, am organizat acest moment solemn de comemorare
la Patriarhia Română, pentru a exprima recunoștinţa Bisericii noastre memoriei
acestui mare duhovnic al neamului românesc și nu în ultimul rând, pentru a
face cunoscut faptul că lucrarea duhovnicească a Părintelui Cleopa Ilie nu a avut
doar un caracter local sau provincial, ci a fost o lucrare misionară care a cuprins
întreaga ţară, trecând și dincolo de hotarele ei, prin ucenici și prin cărţile sale
traduse în limbi străine.
În perioada zbuciumată a prigoanei împotriva Bisericii, la chemarea vrednicului de pomenire Justinian Patriarhul, Părintele arhimandrit Cleopa Ilie a
fost chemat la București, locuind câteva luni în Reședinţa patriarhală, unde s-au
pus bazele unui amplu program misionar, pe care ulterior părintele Cleopa l-a
desfășurat în mai multe mănăstiri din ţară, în special în Muntenia și Banat, ostenindu-se pentru călăuzirea vieţii monahale românești pe calea Sfintei Tradiţii a
Bisericii noastre Ortodoxe.
Felicităm și binecuvântăm pe toţi cei care au contribuit la organizarea acestui moment comemorativ și pe cei care participă, prin rugăciune și evocare, la
pomenirea Părintelui Cleopa Ilie.
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Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să cultivăm și să transmitem lumina
primită de la Părintele Cleopa Ilie, ca pe o lumină a Învierii, o călăuză a vieţii și
o arvună a bucuriei veșnice din Împărăţia Preasfintei Treimi!
†DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

În continuare, adresându-se celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a rostit următorul cuvânt comemorativ:
Părintele Cleopa – trăitor și mărturisitor al credinţei
Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni, binecuvintează lumea, din
vreme în vreme, cu genii ale sfinţeniei destinate a arăta pământenilor calea către
o vieţuire adevărată întru dobândirea Împărăţiei Cerurilor.
Părintele Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria a fost un astfel de om.
Dumnezeu l-a rânduit să vieţuiască în vremuri grele pentru a fi călăuză celor ce
caută calea spre Împărăţia Cerurilor.
Trăitor al credinţei
Prin educaţia primită de la părinţii săi trupești, prin cunoașterea unor
părinţi îmbunătăţiţi din sânul mănăstirilor nemţene și, mai ales, prin gândul
lui Dumnezeu pentru el, Părintele Cleopa a înţeles, înainte de toate, că viaţa
călugărului este silire a firii, asceză în toate formele ei, smerenie, ascultare, trezvia
atenţiei, rugăciune neîncetată.
Lupta împotriva omului celui vechi care răzbate la suprafaţa sufletului ori
de câte ori apare o fisură în acesta a fost osteneala marelui ascet din tinereţile
sale. Strădania de a nu se lăsa învins de ispitele care vin de la trup, de la lume și
de la demoni a definit lupta părintelui pentru dobândirea stării de a fi în Hristos,
prin Duhul Sfânt. Atât în viaţa de obște cât și în timpul petrecerii în pustie,
Părintele Cleopa a înţeles că fără osteneala de fiecare clipă, fără atenţia continuă
la năvala ispitelor, fără starea de jertfă dobândită prin strădanii care ating uneori
„nebunia Crucii”, monahul nu poate fi mântuit și nu poate ajuta la mântuirea
altora.
Mărturisitor al credinţei
Părinţii Sihăstriei au sesizat în tânărul monah Cleopa de la oi, omul
lui Dumnezeu de care obștea mănăstirii și credincioșii aveau nevoie să le fie
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povăţuitor. „În vara anului 1942, povestește Părintele Cleopa, fiind la tunsul
oilor sub un fag frumos, au venit părinţii din Consiliu și m-au luat să fiu cu
grija mănăstirii” ( Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Ioanichie Bălan, Lumina și
faptele credinţei, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 394 ). De atunci și până
în ceasul plecării sale la Domnul, Părintele Cleopa a fost cu grija mântuirii
multor călugări, călugăriţe și credincioși mireni care au găsit la el izvor de
apă vie pentru sufletele lor însetate după Adevăr. „Dar unde este liniștea mea
cea iubită din anii tinereţii?” - striga uneori Părintele Cleopa împovărat de
grija mântuirii celor ce-i călcau pragul. „Unde este bucuria duhovnicească pe
care o aveam când păzeam oile Mănăstirii Sihăstria prin pădurile și poienile
acestea? Că umblam cu oile împreună cu fratele meu, Vasile, și purtam în glugă
numai Vieţile Sfinţilor și o bucată de pâine, pe care o mâncam către seară, după
ce terminam de citit toată Psaltirea” ( Ibidem, p. 392). Cu gândul la adâncimile duhovnicești trăite în pustie sau ca monah oile mănăstirii, și continuând a avea astfel de trăiri, Părintele Cleopa se dedică jertfelnic mântuirii
fraţilor săi, preoţi, călugări și credincioși mireni.
„Preotul să fie tare în credinţă, cu mare frică de Dumnezeu”, mărturisea
Părintele Cleopa despre fraţii săi preoţi care-i călcau pragul casei. „Preotul, continuă el, să aibă multă milă de oameni și cu inimă de tată pentru toţi. Să judece cât
mai atent și drept adică fără părtinire, să ţină cont de firea, vârsta, așezarea, temperamentul, studiile, poziţia socială, starea sănătăţii, cultura, puterea de înţelegere și
ascultarea fiecăruia, și, mai ales, de credinţa și de frica de Dumnezeu pe care o are
credinciosul” (Ibidem, p. 229).
„Ascultă părinte! – se adresa Părintele Cleopa unui călugăr care-i ceruse
cuvânt de folos, mama tuturor faptelor bune este sfânta rugăciune! Dacă, în
vremea cea rânduită pentru rugăciune, te ocupi cu altceva afară de rugăciune,
ești batjocorit de diavoli, că toţi sfinţii au fost sub rugăciune. Prima grijă să-ţi
fie rugăciunea și apoi cititul, scrisul și lucrul mâinilor. Să nu te fure ocupaţiile
în locul rugăciunii. Numai când ești sub ascultare ai motiv binecuvântat să
lipsești de la rugăciuni, căci ascultarea este mai mare decât rugăciunea” (Ibidem,
p. 274).
Credincioșii mireni găseau, de asemenea, la marele duhovnic cuvânt bun,
iubitor, îndemnător spre nădejde. „De creștinii mireni îmi este milă, spunea adesea Părintele Cleopa, că vin pe la mănăstiri cu credinţă și smerenie, „ca niște oi fără
păstor”, cu fel de fel de necazuri. Eu pe cei care vin la mine îi primesc și cât mila
Domnului îmi dă sănătate și cuvânt pentru credinţa lor curată, atât îi învăţ și-i
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sfătuiesc, îi îmbărbătez și le spun câte ceva de folos pentru mântuirea lor” (Ibidem,
pp. 394-305).
Pe toţi: clerici, monahi sau mireni, Părintele Cleopa îi îndemna la rugăciune ca izvor de dezlegare a tuturor problemelor. „Rugăciunea îl face pe om
atotputernic și nimic și nimeni nu-l poate birui pe omul rugător, nici oamenii răi,
nici diavolii, nici frica morţii, nici sărăcia, nici boala, nici mândria, nici războiul
desfrânării. Omul care se roagă permanent este de neînvins. Însă trebuie să fie înarmat cu smerenia, să considere că este nimic și că numai Dumnezeu este totul pentru
toţi și pentru toate” (Ibidem, p. 381).
Trăitor și mărturisitor al credinţei, Părintele Cleopa este recunoscut în
lumea ortodoxă ca unul din coloanele de rezistenţă ale Bisericii Ortodoxe din
veacul XX. Dumnezeu a rânduit să așeze în acest monah omul Său printre
oamenii lumii.
Om al lui Dumnezeu prin rugăciune, Părintele Cleopa devine om al oamenilor prin slujirea la care s-a înjugat spre mântuirea lor. A fost om al ascezei, al
trezviei, al rugăciunii inimii, dar și om al slujirii semenilor săi cu durere și cu
dragoste. Simplitatea evanghelică se îmbină armonios întrânsul cu alura savantă
a cărturarului deţinător al unor vaste cunoștinţe teologice. Sub epitrahilul spovedaniei sale își găseau odihna sufletelor atât oamenii obișnuiţi cât și teologi de
seamă, arhierei sau profesori universitari. Om cu raţiune clară și, deopotrivă, cu
inimă caldă, Părintele Cleopa a primit de la Dumnezeu darul discernământului, cunoscând fără clătinare la cine și când se aplică acrivia sau pogorământul.
Fermitatea întru apărarea vieţii creștine curate se altoia la dânsul cu iertarea
dăruită celor cu mari păcate dar cu duh de pocăinţă.
Mănăstirea Sihăstria și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biserica Ortodoxă
Română și întreaga conștiinţă creștin ortodoxă aduc mulţumire lui Dumnezeu
pentru darul Cerului oferit pământului în persoana Părintelui Cleopa.
Noi, cei de azi: arhierei, preoţi, călugări și mireni, suntem chemaţi să avem
mintea și inima receptive la cuvântul marelui duhovnic: „Eu cât am putut, m-am
silit, după a mea slabă putere, cu darul lui Dumnezeu, să folosesc și să învăţ pe fiecare, călugăr și credincios, calea mântuirii. Pe nimeni n-am întors deșert de la ușa
chiliei mele. Ci am deschis ușa chiliei și a cuvântului tuturor care au venit la mine,
știind că, odată cu fiecare om, intră și Hristos în chilia mea. Nu pot spune că am
făcut tot ce aș fi putut face, nici n-am împlinit cu fapta ce-am învăţat pe alţii. Însă
am cugetul împăcat că ce mi-a dat Dumnezeu în dar, am împărţit și eu altora în
dar și nădăjduiesc că mă voi mântui prin mila lui Dumnezeu și prin rugăciunile
Bisericii, și ale fiilor mei duhovnicești.
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Să rămâneţi în dragostea lui Hristos și să vă iubiţi unii pe alţii, cu dragostea
cu care v-am iubit și eu. Apoi, să ajutaţi și voi pe alţii la mântuire și să rămâneţi sub
ascultare în staulul Bisericii Ortodoxe” (Ibidem, pp. 321-322).
Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii și acolo sus, în Împărăţia Preasfintei
Treimi, să se roage pentru noi!
†Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

De asemenea, au mai susţinut prelegeri Înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului,
arhimandritul Victorin Oanele, stareţul Mănăstirii Sihăstria, și dl. Grigore
Elisei.
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei și-a exprimat, în cuvântul
său, nădejdea canonizării Părintelui Cleopa Ilie: „Dăm slavă lui Dumnezeu
că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a organizat această comemorare și
credem că, așa cum ne spunea mereu, el a ajuns în Rai și de aceea ne rugăm
lui Dumnezeu ca Părintele Cleopa să ne dea și nouă mâna să putem intra
prin ușă. Dacă recent Părintele Porfirie a fost canonizat de Sinodul Bisericii
Ortodoxe a Greciei și probabil îl vor canoniza și pe Părintele Paisie Aghioritul, cu nădejde așteptăm clipa, când, poate chiar în timpul vieţii noastre și
cei doi mari de la Sihăstria, Părintele Cleopa și Părintele Paisie, să fie trecuţi
în rândul sfinţilor”.
La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a subliniat
rolul Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie la scrierea Patericului românesc, dar
și dialogul duhovnicesc al acestuia cu Părintele Dumitru Stăniloae, ctitorul
Filocaliei românești: „Părintele Cleopa, prin memoria lui, prin capacitatea
lui extraordinară de a căuta modele, a contribuit decisiv și prin ucenicii lui
la scrierea în Biserica Ortodoxă Română a unui Pateric, pentru că fascinaţi
fiind noi totdeauna de modelele fraţilor noștri din alte Biserici, câteodată
am uitat să introducem și noi modelele, tot atât de curate și ortodoxe,
în cadrul Patericului ortodox universal. Așa cum filele Patericului universal încep cu părinţii primelor veacuri care au continuat propovăduirea
după Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, urmează părinţii dobrogeni, iar
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Părintele Cleopa a făcut un arc peste timp și din dialogul cu un mare profesor de teologie care nu a fost monah, adică Părintele Dumitru Stăniloae,
a apărut Patericul românesc”.
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vorbit despre misiunea duhovnicească a Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie, amintind de
perioada Postului Mare a anului 1956, când Părintele Cleopa a pus în
rânduială duhovnicească viaţa mănăstirii de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul“ din Arad. „Se păstrează de atunci un fel de legendă cu Părintele
Cleopa, în sensul că, introducând întreaga rânduială mănăstirească, cu
slujbele de noapte, trăgând clopotele mereu, au venit în timpul Miezonopticii numeroși credincioși din oraș, crezând că este vorba de un
incendiu. Or, Părintele Cleopa a fost cel mai liniștit și i-a potolit pe toţi,
spunându-le: «Să vă rugaţi, pentru că este un foc al Duhului Sfânt aici
și viaţa viitoare a mănăstirii va depinde de această rânduială, pe care o
punem acum și care vrem să rămână statornică până la sfârșit»“, a spus
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei.
Preacuviosul Părinte arhimandrit Victorin Oanele, stareţul Mănăstirii
Sihăstria, a reliefat viaţa petrecută în sfinţenie de către Părintele Cleopa Ilie:
„Părintele Cleopa a fost un sfânt prin faptele pe care le-am cunoscut noi la
Mănăstirea Sihăstria, pentru că vorbea cu oamenii, îi sfătuia, iar mulţi credincioși veneau ca să-i mulţumească pentru împlinirea cererilor lor și pentru
tăria rugăciunilor părintelui… La Părintele Cleopa merg și acum la chilie
credincioși și lasă acolo pomelnice. Îi scriu scrisori și eu le răspund în numele
Părintelui Cleopa…El este sfânt și pe pământ și în cer…“.
Viaţa și personalitatea Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie au fost
evocate și de scriitorul Elisei: „M-am întâlnit în mai multe rânduri cu
Părintele Ilie Cleopa și am trăit veritabile lecţii de viaţă. Mi-ar fi plăcut
să mă fi transformat printr-o minune dumnezeiască în ucenic și să fi avut
prilejul să mă împărtășesc mai mult din izvorul său de înţelepciune. Nu
a fost să fie și îmi pare rău că astfel nu am izbutit să cunosc toate faţetele
diamantului. Atât cât s-a răsfrânt din lumina lui asupră-mi, mă îndreptăţește să-l consider o figură emblematică a monahismului românesc, a unei
călugării pe cale de dispariţie în care se întâlnea lumea cea veche cu cea
nouă a veacului nostru. Era indiscutabil o figură istorică și, adaug acum,
o figură mitică“.
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Patriarhul României în mijlocul ierarhilor prezenți la evenimentul comemorativ
dedicat Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel rostind rugăciunea de sfințire
a plăcii memoriale dedicate Părintelui Cleopa Ilie
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În încheierea evocărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit
organizatorilor și ostenitorilor din cadrul sectoarelor Centrului eparhial al
Arhiepiscopiei Bucureștilor și a subliniat că „amplul eveniment comemorativ
este un moment de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a
făcut poporului român și Bisericii Ortodoxe întregi prin persoana și activitatea Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie”.
La finalul acestui eveniment comemorativ, Patriarhul României, înconjurat de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, a sfinţit o placă memorială, dedicată Părintelui arhimandrit Cleopa Ilie, în fosta sa chilie din Reședinţa Patriarhală, în care marele duhovnic a locuit, la invitaţia Patriarhului Justinian
Marina.

Summary: Memorial festive event dedicated to 15 years since Father
Archimandrite Cleopa Ilie fell asleep in the Lord
On the 2nd of December 2013, the very date celebrating 15 years since
Father Archimandrite Cleopa Ilie departed to the Lord, the great God-bearing
spiritual guide of our Romanian race was commemorated in the Patriarchal
Cathedral. The Memorial Service was celebrated by His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of Romania. High ecclesiastics, priests, professors, monastics, students
and faithful from all over the country attended the holy service. Further on, a
photo exhibition was inaugurated in „Europa Christiana” Hall within the Palace
of the Patriarchate, dedicated to the great spiritual director of Sihăstria Monastery.
The first performance of a film on the life and personality of Father Archimandrite
Cleopa Ilie, realized by the TRINITAS TV Station of the Romanian Patriarchate,
was subsequently presented. The last part of these commemorative events was
dedicated to those that had known the great Romanian spiritual director and
called forth his personality. His Beatitude Father Patriarch Daniel gave a speech
on „Father Cleopa Ilie as an Enlightener of Souls on the Way of Salvation”, and
introduced a book of evocations giving evidence about the life and personality of
the great Romanian spiritual director. A number of some other lectures was given
by: His Eminence Teofan the Very Most Reverend Metropolitan of Moldavia and
Bukovine, His Eminence Andrei the Very Most Reverend Metropolitan of Cluj,
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Maramureș and Sălaj, His Eminence Casian the Very Most Reverend Archbishop
of Low Danube, His Eminence Timotei the Very Most Reverend Archbishop of
Arad, His Reverend Father Archimandrite Victorin Oanele, Elder of Sihăstria
Monastery, and Mr. Grigore Ilisei. The festive celebrations came to an end in the
Patriarchal Residence by a service of consecration of the monastic cell where Father
Cleopa had lived, and of a memorial plaque dedicated to the great Romanian spiritual director.
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la Simpozionul Naţional
„Părintele Galeriu – Astăzi”, organizat de Facultatea
de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul
din București, în colaborare cu Parohia Sfântul Silvestru
și Asociaţia „Părintele Galeriu”
(4 decembrie)

Părintele Constantin Galeriu – Teolog al bucuriei pascale
Anul acesta, 2013, se împlinesc 10 ani de la trecerea la cele veșnice a
Părintelui Profesor Constantin Galeriu († 2003), un adevărat trăitor și un mărturisitor al Ortodoxiei.
Apreciem iniţiativa Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
din București, care, împreună cu parohia „Sfântul Silvestru” și Asociaţia „Părintele
Galeriu”, au organizat anul acesta, 2013, mai multe momente de comemorare a
Părintelui Profesor Constantin Galeriu, culminând cu acest Simpozion Naţional,
la care participă ierarhi, preoţi, profesori de teologie, personalităţi ale teologiei și
culturii românești și foști studenţi sau ucenici ai Părintelui Profesor Constantin
Galeriu.
Personalitatea sa dinamică și harismatică, fervoarea credinţei și dragostea
sa pentru Ortodoxie și poporul român trebuie preţuite și cunoscute, fiind expresia bucuriei unui misionar mărturisitor al Jertfei și Învierii Mântuitorului Iisus
Hristos.
Părintele Galeriu a fost un om al rugăciunii și, ca atare, el se roagă
acum din ceruri pentru poporul român și mai ales pentru toţi credincioșii
pe care i-a păstorit. El a făcut misiune cu multă dăruire de sine și în același
timp cu multă dragoste faţă de Biserică și faţă de poporul român. A fost
solicitat adesea de tineri, de intelectuali, de Frăţia Ortodoxă, de ASCOR, de
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centre de cultură teologică și de cultură laică, să le vorbească. Tuturor le-a
răspuns cu bucurie, deoarece trăia bucuria aceasta de a se dărui mereu, de-a
fi folositor altora. Iar bucuria de a se dărui mereu pentru a întări credinţa
altora este o bucurie pascală. A slujit mai întâi ca preot la Biserica „Sfântul
Vasile” din Ploiești, apoi ca preot la Biserica „Sfântul Silvestru” din București
și, paralel cu aceasta, a fost profesor la Facultatea de Teologie din București.
A slujit permanent Biserica și poporul cu o dăruire jertfelnică. Sunt puţini
oameni care au ajuns la împlinirea sensului vieţii ca totală dăruire de sine
pentru alţii. Deci, în cazul Părintelui Galeriu, nu putem vorbi de o misiune
făcută doar ca răspuns la un ordin sau la o trimitere oficială, ci de o misiunepasiune, o misiune jertfelnică, pe care o împlinea cu multă bucurie duhovnicească, fără motivaţii sau calcule materiale.
Bucuria adevărată, spunea chiar părintele profesor de multe ori, este
bucuria roadelor, bucuria care vine din rodire, din semănarea cuvântului bun
și din constatarea că el rodește lumină și faptă bună în viaţa omului. Părintele
Galeriu avea bucuria aceasta pe chipul său și în toată fiinţa lui. El o transmitea altora mai ales când slujea la Sfântul Altar și când predica. Adesea am
constatat că predicile sale, deși erau lungi, totuși nu păreau obositoare, pentru
că Părintele prezenta înţelesul textului Evangheliei ca lumină a vieţii umane
concrete. Era un predicator al sensului duhovnicesc și profund al vieţii. Deci, pe
scurt, bucuria Părintelui Galeriu era transmisă oamenilor ca sens al vieţii, ca
binecuvântare pentru comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii în lumina Învierii
lui Hristos.
Părintele Galeriu punea des accentul pe înviere ca viaţă nouă în Hristos,
tocmai pentru că a învăţat din Sfânta Evanghelie, din scrierile Părinţilor
Bisericii și din experienţa Sfinţilor că învierea ca dar se primește prin credinţă
și pregătire spirituală, nu doar se așteaptă. Toată viaţa Părintelui Galeriu și
mai ales activitatea sa misionară rămâne pentru noi ca o făclie de Paști,
care ne ajută să înţelegem mai bine taina și bucuria învierii sufletului din
moartea păcatului și a pregătirii omului și pentru învierea trupului, la
venirea întru slavă a lui Hristos, în ziua de apoi. Astăzi e foarte mare nevoie
de cât mai multe astfel de făclii de Paști, adică să vedem într-o persoană concretă cum taina bucuriei Învierii, a comuniunii cu Hristos cel Răstignit și
Înviat, se transmite ca lumină sau bucurie a cuiva care antrenează în bucurie
sfântă multe alte persoane.
Profesor de Teologie, dăruit cu înţelepciune în gândire și profunzime în trăire, Părintele Galeriu ne-a fost dascăl și sfătuitor, vorbindu-ne mereu de lumina
Învierii care vine din Jertfă și Răscumpărare, de nesfârșita iubire milostivă a lui
Dumnezeu revărsată în Biserică prin sfinţi. Pentru el, totdeauna, spiritualitatea
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profundă era dimensiunea definitorie a umanului, o transcendere a biologicului
autosuficient și o unire cu Dumnezeu în bucurie eternă.
Preot milostiv, profesor duhovnicesc, om de dialog, misionar neobosit, mărturisitor al Crucii și al Învierii lui Hristos, al frumuseţii spirituale a
Ortodoxiei și a poporului român dreptcredincios, Părintele Constantin Galeriu
rămâne în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut, personal sau prin scrieri, o
făclie de Paști pentru suflete, o călăuză pe calea mântuirii.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Vizita de prezentare a Excelenţei sale
Domnul Joao-Bernardo Weinstein,
Ambasadorul Portugaliei în România, la Patriarhia Română
(5 decembrie)

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

În ziua de 5 decembrie 2013, la Reședinţa Patriarhală, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a primit în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa Domnul Joao-Bernardo Weinstein, Ambasadorul Portugaliei în România.
Domnul Ambasador a mulţumit pentru primire și a ţinut să sublinieze
că cei aproximativ patruzeci de mii de români înregistraţi oficial în Portugalia
s-au integrat foarte bine în societatea portugheză. Pe de altă parte, domnia sa
a menţionat faptul că mai mulţi români au fost înșelaţi de unii profitori care
le-au cerut bani promiţându-le locuri de muncă.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de domnul Joao-Bernardo Weinstein,
Ambasadorul Portugaliei în România
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Excelenţa Sa a solicitat Patriarhului României ca prin intermediul parohiilor ortodoxe românești din Portugalia românii să fie informaţi și atenţionaţi în legătură cu riscurile acceptării unor oferte de muncă intermediate în
condiţii contractuale neclare de către persoane necunoscute.
Preafericitul Părinte Daniel a felicitat pe domnul ambasador la începutul misiunii sale diplomatice în România și a exprimat recunoștinţa faţă de
atenţia pe care autorităţile portugheze o acordă românilor stabiliţi în această
ţară din peninsula Iberică. În acest context, Patriarhul României a menţionat grija și eforturile Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei,
condusă de Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Lauran, în vederea integrării românilor în societatea portugheză. Preafericirea Sa a solicitat domnului
Ambasador al Portugaliei la București să sprijine recunoașterea oficială a Episcopiei Ortodoxe Române din această ţară.
În timpul întrevederii s-au mai abordat diferite aspecte ale fenomenului
sărăciei, migraţiei, șomajului și cooperării dintre autorităţi și cultele religioase
cu scopul depășirii dificultăţilor generate de criza economică actuală, care
afectează numeroși cetăţeni europeni.
Summary: Visit of Introduction of His Excellency Mr. Joao-Bernardo Weinstein,
Ambassador of Portugal in Romania, to the Romanian Patriarchate.
On the 5th of December 2013, His Beatitude Father Patriarch Daniel had a visit of
introduction, at the Patriarchal Residence, of His Excellency Mr. Joao-Bernardo Weinstein,
Ambassador of Portugal in Bucharest. Mr. Ambassador expressed his gratitude for ingratiating
himself with the Patriarch of Romania and wished to point out that the Romanian residents
officially registered in Portugal, and who number close upon forty thousand, became very
well integrated in the Portuguese society. His Beatitude Father Daniel congratulated Mr.
Ambassador at the outset of his diplomatic mission in Romania, and expressed gratitude
for the attentive interest and care that the Portuguese authorities betray for the Romanians
who had settled down in this country of the Iberian Peninsula. In this same instance, the
Patriarch of Romania touched on the attentive care and unrestrained efforts of the Romanian
Orthodox Bishopric of Spain and Portugal, headed by His Grace Bishop Timotei Lauran,
with a view integrating the Romanians with the Portuguese society. His Beatitude fell back
on Mr. Ambassador of Portugal in Bucharest for supporting the official acknowledgement of
the Romanian Orthodox Bishopric in this country. Many other issues were debated during
this meeting, like poverty, migration, unemployment, cooperation between authorities and
religious cults for the purpose of outrunning difficulties brought about the economic depression of today, which affects quite a number of European citizens.

257

3/2013
pp. 258-263

Spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor“
la Palatul Patriarhiei
(5 decembrie)
Ioan Bușagă

În ajunul zilei închinate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae, joi, 5
decembrie, s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ din Palatul
Patriarhiei spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor“, ediţia a V-a, în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Ediţia din acest an a fost destinată promovării
colaborării dintre preoţii parohi din Capitală cu una din școlile de pe teritoriul lor canonic. În urma selecţiei de la nivelul protopopiatelor Capitalei,
ce a avut loc în perioada 25-29 noiembrie, la spectacolul cultural-artistic
au participat câte două parohii și școli care au reprezentat fiecare protopopiat: Parohia Parc Ghencea I și Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ștefan“,
Parohia „Sfântul Gheorghe“ - Griviţa și Școala Gimnazială „Eugen Barbu“
(Protoieria I Capitală); Parohia Ion Creangă și Școala Gimnazială nr. 41,
Parohia „Sfântul Pantelimon“ și Școala Gimnazială „Maica Domnului“
(Protoieria II Capitală); Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“ și Școala
Gimnazială „Mihai Botez“, Parohia Șerban Vodă și Școala Gimnazială
nr. 103 (Protoieria III Capitală). Spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul
copiilor“ a constat în interpretarea unor colinde și a unor scenete de teatru
și a fost deschis de către pr. David Pestroiu, consilier eparhial al Sectorului
Învăţământ și activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pr.
David Pestroiu a arătat că scopul spectacolului este motivat de necesitatea
misionară stringentă a vremii noastre, aceea de a crește noile generaţii în
respectul faţă de tradiţiile străbune românești, care au împletit dintotdeauna dragostea faţă de patrie cu cea faţă de Biserică.
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La finalul spectacolului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit
daruri copiilor și a citit cuvântul:
Sfântul Nicolae – Simbol al blândeţii și bunătăţii
„Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru Cel din ceruri milostiv este!” (Luca 6, 36)
Biserica a instituit un post de șase săptămâni, în care ne aflăm acum, ca
pregătire pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului sau a Crăciunului. Sărbătoarea
Sfântului Ierarh Nicolae, care a început din această seară, odată cu slujba
Vecerniei, este un popas duhovnicesc de intensificare a pregătirii noastre spirituale pentru a înţelege mai bine milostivirea, dărnicia și bunătatea lui Dumnezeu
Tatăl, Care a trimis pe unicul Său Fiu în lume din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor (Cf. Ioan 3, 16).
Toată această perioadă de pregătire pentru primirea Sărbătorii Nașterii
Domnului, în care cea mai populară sărbătoare este cea a Sfântului Nicolae,
este percepută în mod deosebit ca perioadă a bucuriei de-a dărui, ca răspuns
al oamenilor la iubirea lui Dumnezeu arătată în Hristos, dar și ca manifestare duhovnicească a omului creat după chipul lui Dumnezeu-Dăruitorul
sau Milostivul.
Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuţi și iubiţi sfinţi ai creștinismului, este un personaj real din istoria Bisericii, devenit peste timp simbol al
bunătăţii sufletului, fiind numit „chip al blândeţilor”, mai ales pentru că a îmbinat smerenia cu dărnicia.
Născut în anul 270, a trăit mai întâi perioada de persecuţii a Bisericii,
în vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) și Maximiliam (286-305). Sfântul
Nicolae a rămas orfan de mic și a fost crescut și educat de un unchi al său,
care purta tot numele Nicolae și era episcop în cetatea Patara, din Asia Mică.
Dobândind multă înţelepciune și râvnă pentru cele sfinte, a fost hirotonit episcop al cetăţii Mira din Lichia, unde a propovăduit cu îndrăzneală dreapta credinţă, fapt pentru care a fost persecutat și întemniţat.
Edictul de libertate religioasă din anul 313 al Sfântului Împărat
Constantin cel Mare, de la a cărui proclamare am sărbătorit anul acesta
1700 de ani, l-a găsit pe Sfântul Nicolae în temniţă, de unde a fost eliberat.
Este deci unul din marii sfinţi ai Bisericii creștine care s-a bucurat de rolul
protector al Sfântului Împărat Constantin cel Mare, într-o perioadă în care
lumea era divizată încă între păgânism și creștinism.
Mai târziu, în anul 325, Sfântul Ierarh Nicolae s-a aflat între cei 318
Sfinţi Părinţi convocaţi de Împăratul Constantin cel Mare la primul Sinod
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ecumenic de la Niceea, unde a apărat învăţătura Bisericii despre dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu în faţa rătăcirii ereziei ariene, fapt pentru care a
fost numit apoi și îndreptător sau apărător al credinţei.
El a știut să arate dragoste faţă de Dumnezeu, apărând cu sfinţenie învăţătura ortodoxă și arătând dragoste faţă de aproapele, miluind o mulţime de
oameni, ca de pildă pe tatăl care avea trei fete sărace, pe corăbierii aflaţi în
tumultul mării învolburate și pe locuitorii Mirelor Lichiei, cărora le-a fost nu
numai păstor sufletesc, ci și sprijinitor în vreme de foamete, prin chemarea miraculoasă a corabiei încărcată cu grâne – simbol al Bisericii, ca tezaur al bunătăţilor
celor făgăduite.
Prin pilda vieţii și a faptelor sale de milostenie, Sfântul Nicolae a inspirat o
cultură a bunătăţii și dărniciei în toate popoarele creștine, mai ales acolo unde este
cinstit cu multă evlavie, preţuit și iubit. Cultura aceasta a bunătăţii și dărniciei
s-a dezvoltat mai întâi fără programe sociale, și anume, ea s-a dezvoltat liturgic.
Pomenind pe Sfântul Nicolae, citind viaţa lui din Sinaxar, cântând troparul
lui, Biserica a imprimat duhul Sfântului Nicolae clerului, credincioșilor și chiar
conducătorilor de popoare pe care i-a sfătuit să fie buni și milostivi cu cei săraci,
singuri și neajutoraţi. Această cultură a bunătăţii sufletului, a dărniciei și ospitalităţii, este cântată atât în colindele de Crăciun, în câteva colinde pe care le-am
auzit acum, dar și în scenetele care au fost prezentate aici.
Sfântul Nicolae depășește orice pedagogie formalistă și reprezintă pedagogia
spirituală a asemănării omului cu Dumnezeu, care nu se învaţă doar din exterior,
printr-o imitaţie formală a unor fapte morale, ci se dobândește mai ales printr-o
întâlnire frecventă a omului cu Dumnezeu în smerită rugăciune. Fiecare rugăciune
smerită luminează sufletul, îl sfinţește și îi transmite iubirea smerită a lui Hristos,
a Tatălui Ceresc și a Duhului Sfânt. Deci, Sfântul Nicolae era un om milostiv și
pentru că era un mare rugător și un mare postitor. În acest sens, Sfântul Nicolae ne
îndeamnă să nu separăm opera de caritate sau filantropia socială de liturghia
sau practica rugăciunii, ci să cerem mereu lui Dumnezeu, în rugăciunile noastre, să ne facă mai buni, să ne dăruiască bunătate din bunătatea Sa, iubire
smerită din iubirea Sa smerită. În felul acesta, facerea de bine nu devine o crispare voluntaristă, ci o revărsare a bunătăţii sufletului nostru spre oamenii din jur,
pe care mai întâi îi iubește Dumnezeu și cere ca și noi să fim asemenea Lui.
În limba română bunicii sunt consideraţi ca fiind, în general, darnici, iar
maturitatea lor se vede în înţelepciune și în bunătate. Prin urmare, apelativele
bunicul și bunica vin de la constatarea că aceștia sunt oameni buni. În unele
părţi ale ţării noastre, bunica și bunicul se mai numesc „Bunul” și „Buna”. Însă,
bunătatea aceasta a lor nu depinde de numărul cadourilor pe care le fac sau le-au
făcut, ci este o stare a sufletului pașnic și smerit.
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Cultura spirituală a dărniciei, a bunătăţii sufletului smerit este rezultatul,
nu numai al imitării modelului Sfântului Nicolae, ci și al rugăciunilor lui și
al rugăciunilor tuturor sfinţilor pentru îmbunătăţirea și sfinţirea vieţii noastre.
Deci să ne rugăm Sfântului Nicolae ca el să ne dăruiască bunătate din bunătatea
sa primită de la Dumnezeu Cel Milostiv și Bun, pe Care-L lăudăm în toate slujbele noastre ortodoxe zicând: „Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești”, adresându-ne lui Dumnezeu Tatăl. Să cerem Sfântului Nicolae și tuturor sfinţilor
ale căror nume le purtăm să ne învrednicească de bucuria bunătăţii sufletului ca dar de la Dumnezeu revărsat în noi pentru a fi cultivat permanent în
relaţia cu semenii noștri.
Unii dintre cei care au ajutat pe săraci au fost uneori întrebaţi: Ce primiţi
voi în schimb pentru milostenia voastră? Iar ei au spus: Bucuria pe care o facem
altora! Bucuria pe care cineva o face altora când îi ajută se reîntoarce aceluia care
a făcut binele. Această bucurie este și ea un mare dar al lui Dumnezeu pentru
omul milostiv și smerit. Mulţi oameni sunt bogaţi, însă nu toţi sunt foarte bucuroși
sau fericiţi, pentru că le lipsește tocmai dărnicia sau bunătatea sufletului care se
revarsă dincolo de orice calcul uman al profitului material. Iar cei săraci și milostivi
se bucură neîncetat.
Felicităm, în seara aceasta, pe toţi cei care au contribuit la organizarea
acestui moment sfânt și, în același timp, plin de bucurie: „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”. Felicităm, în primul rând, pe copiii și tinerii care ne-au delectat și
ne-au bucurat prin tot ceea ce au prezentat aici ca dar de lumină pentru sufletele
noastre, ca să ne amintim de copilăria și de tinereţea noastră. În același timp,
mulţumim părinţilor și profesorilor lor care i-au crescut, care i-au format și care
doresc ca din educaţia copiilor și a tinerilor să nu lipsească cel mai mare dar, și
anume credinţa, adică legătura de iubire a omului cu Dumnezeu și cu sfinţii
Lui. Felicităm pe toţi ostenitorii Sectorului Învăţământ și Activităţi cu Tineretul
de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au coordonat lucrările
de pregătire a programului pentru această seară. De asemenea, menţionăm pe
sponsorii principali - cele trei protoierii din Capitală, și pe ceilalţi sponsori. Vă
mulţumim tuturor celor care sunteţi aici prezenţi și ne rugăm Mântuitorului
Hristos ca, prin mijlocirile Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei
Lichiei, să ne dăruiască tuturor bucuria de a vedea darurile lui Dumnezeu care
vin spre noi prin copii buni, părinţi buni, profesori buni, preoţi buni. Să ne
ajute ca să ne pregătim pentru a-l primi cu bucurie pe Moș Crăciun, întrucât
Moș Crăciun este în colindele noastre personificarea iubirii milostive a lui
Dumnezeu Tatăl. Moș Crăciun vine de undeva din Nord, de unde este întuneric și frig - simbol al transcendeţei divine - și se apropie mult de oameni întrucât
prin bunătatea sa el devine lumină și căldură, transcende întunericul și frigul,
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ca să lumineze și să încălzească sufletele oamenilor prin bunătate. Însă, astăzi,
Moș Crăciun Cel darnic este binevestit de Moș Nicolae cel blând și bun. Am putea
spune că pentru copii Moș Nicolae este „înaintemergătorul” lui Moș Crăciun,
după cum Sfântul Ioan Botezătorul este înaintemergătorul Domnului nostru
Iisus Hristos. De acum înainte, postul, urcușul nostru bucuros spre sărbătoarea
plină de lumină a Nașterii Domnului, se intensifică primind în suflet lumina
sărbătorii Sfântului Nicolae și a colindelor ce se vor cânta în fiecare zi ca imne
ale iubirii smerite și milostive a lui Hristos pentru oameni.
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

După spectacol, în Sala „Europa Christiana“ din Palatul Patriarhiei au
fost vernisate expoziţia de desene „Sfinţii, prietenii copiilor“ și expoziţia de
machete „Biserica din sufletul familiei“. Evenimentul a fost organizat de către
Sectorul Învăţământ și activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor în
colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, protopopiatele
I, II, III Capitală, parohiile „Sfântul Nicolae“ - Dintr-o zi, Apărătorii Patriei
și Flămânda din București.

Summary: “Saint Nicholas among the Children” Performance given at the
Palace of the Patriarchate
On December 5, 2013, in the eve of Saint Nicholas’ feast day, a cultural
and artistic performance, headed “Saint Nicholas among the Children” (the 5th
edition), took place in “Teoctist the Patriarch” Aula Magna of the Palace of the
Patriarchate, in the presence of His Beatitude Father Patriarch Daniel. The edition
of this year has been devoted to promoting the collaboration between the parish
priests of this capital with one of the schools on their canonical area. As a result
of the selection made at the level of deaneries in the city, which had taken place
between the 25th and the 29th of November, two parishes and schools (one for
each deanery) participated in this artistic and cultural performance. At the end this
performance, His Beatitude Father Daniel offered presents to the children and gave
a speech on “Saint Nicholas – Symbol of Mildness and Kindness”. The performance
having come to an end, two exhibitions were inaugurated in the Europa Christiana
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Spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” la Palatul Patriarhiei
Hall within the Palace of the Patriarchate: one exposing art-drawing and headed
“The Saints - Friends of Children”, the other exposing scale-models was headed
“The Church within a Family’s Soul”. This event was organized by the Department
for Education and Activities with Youth of the Archdiocese of Bucharest, in cooperation with the Education Board of Bucharest, the Deaneries I, II, III Capital and
„Saint Nicholas – Dintr-o zi”, “Apărătorii Patriei” and “Flămânda” parishes, all of
them from Bucharest.
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Vizita directorului Bibliotecii Apostolice
și al Arhivelor Vaticanului la Patriarhia Română
(9 decembrie)
Biroul de Presă al Patriarhiei Române

În ziua de 9 decembrie 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a primit pe Excelenţa Sa Arhiepiscopul Jean-Louis Bruguès,
directorul Bibliotecii Apostolice și al Arhivelor Vaticanului. La întrevedere a
mai participat Excelenţa Sa Domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul
României pe lângă Sfântul Scaun.
Excelenţa Sa Arhiepiscopul Jean-Louis Bruguès a mulţumit pentru primire și a subliniat importanţa conservării și valorificării fondului de carte și a
patrimoniului arhivistic bisericesc.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a apreciat valoarea incontestabilă
a patrimoniului cultural bisericesc și a arhivelor pentru prezentul și viitorul

Moment din timpul vizitei directorului Bibliotecii Apostolice
și al Arhivelor Vaticanului la Patriarhia Română
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oricărui popor. Patriarhul României a menţionat importanţa existenţei unui
cadru legislativ adecvat care să faciliteze accesul cultelor la toate documentele
din propriile arhive aflate acum în custodia Statului, inclusiv la cele care privesc proprietăţile cultelor confiscate de regimul comunist.
În timpul întrevederii, s-a propus organizarea în comun, la Vatican, de
către Patriarhia Română și Biblioteca Apostolică, a unei expoziţii de carte și
documente care să pună în valoare, pentru o mai bună cunoaștere internaţională, istoria, spiritualitatea și cultura ortodoxă românească.
Reprezentantul Vaticanului s-a arătat interesat mai ales de activitatea
educaţională prezentă a Bisericii Ortodoxe Române, în această perioadă de
criză spirituală și economică, când Europa se confruntă cu fenomene ca secularismul, individualismul, sărăcia, migraţia etc.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reiterat importanţa cooperării
Bisericilor în promovarea valorilor creștine și afirmarea solidarităţii cu toţi
creștinii victime ale violenţei în diferite regiuni ale lumii de azi.
Summary: The visit at the Romanian Patriarchate of the Director of the Apostolic
Library and Record Office of the Vatican.
On the 9th of December 2013, His Beatitude Father Patriarch Daniel had a
visit from His Excellency Archbishop Jean-Louis Bruguès, Director of the Apostolic
Library and Record Office of the Vatican. His Excellency Mr. Bogdan TătaruCazaban, Ambassador of Romania to the Holy See, also took part in the meeting.
His Excellency Archbishop Jean-Louis Bruguès expressed his gratitude for
ingratiating himself with the Patriarch of Romania and therewith pointed out the
importance of preserving and valorizing the Church book-stock and archive heritage.
During the meeting, a proposal was made for the joint organization, at the
Vatican, by both the Romanian Patriarchate and the Apostolic Library, of an exhibition of books and documents, which would be supposed to show the Romanian
orthodox spirituality to advantage, towards a better international acknowledgement.
The Vatican envoy showed much interest pre-eminently in the present-day
educational activity of the Romanian Orthodox Church, in this period of spiritual
and economic crisis, when Europe is confronted with such phenomena as secularization, individualism, poverty, migration, etc.
His Beatitude Father Patriarch Daniel threw again into relief the importance
for the Churches to cooperate towards promoting the christian values and asserting
the solidarity among all the christians who are being victims of violence in sundry
regions of the present-day world.
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Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la deschiderea „Simpozionului Internaţional
de Muzicologie Bizantină 300 de ani de Românire”,
organizat de Universitatea Naţională de Muzică
din București și Academia Română – Institutul
de Istoria Artei G. Oprescu
(12 decembrie)

Lucrarea misionară a Bisericii prin muzică
Ediţia a II-a a Simpozionului Internaţional de Muzicologie Bizantină „300 de
ani de românire”, organizat de Universitatea Naţională de Muzică din București
împreună cu Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, constituie un eveniment de excepţie atât pentru muzicologia românească, cât și pentru Biserica Ortodoxă Română.
Împlinirea a 300 de ani (1713 – 2013) de la „încheierea” primului codice
muzical bizantin pre limba patriei de către eruditul ieromonah Filothei sin Agăi
Jipei și dedicat Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, prilejuiește o întâlnire de înaltă ţinută academică menită să evoce, din perspective diverse, drumul
anevoios al traducerii, adaptării și românirii cântării bizantine de-a lungul a trei
veacuri.
Considerată, pe bună dreptate, corespondent în plan muzical al Bibliei
de la București, a lui Șerban Cantacuzino (1688), Psaltichia Rumânească a fost
cartea de cult care a împodobit și a desăvârșit serviciul liturgic al Bisericii noastre
Ortodoxe pentru mai bine de un secol de la scrierea sa, monument al culturii
naţionale ce dezvăluie și astăzi extraordinara competenţă lingvistică, teologică și
profunzime muzicală a lui Filothei Jipa.
Acest fapt nu ne-ar fi fost cunoscut dacă părintele arhidiacon Sebastian
Barbu-Bucur, profesor la Universitatea Naţională de Muzică din București, nu
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ar fi tradus, comentat și analizat timp de aproape 36 de ani monumentala operă
muzicală de epocă brâncovenească, recuperând și repunând astfel în circuitul
interpretativ graiul ascuns și sfânt al cântărilor Psaltichiei Rumânești. Misiunea
sa a fost multiplă și binecuvântată: a reînfiinţat în anii‚ 90 Academia de Muzică
Religioasă, modelând și îndrumând numeroși studenţi – deopotrivă muzicieni și
teologi, actualmente interpreţi de excepţie ai muzicii psaltice, profesori, preoţi
sau muzicologi, spre slujirea Bisericii strămoșești și a oamenilor. Prin înfiinţarea corului de muzică bizantină Psalmodia a oferit un model interpretativ și o
pecete a autenticităţii, aducând la lumină, prin numeroasele concerte și înregistrări, melofacerile marilor noștri românitori, fie ei din Ţările Române sau Sfântul
Munte Athos. Prin generaţiile de studenţi și doctoranzi a înscris muzicologia
bizantină autohtonă în circuitul academic internaţional, iar în plan componistic, prin numeroasele slujbe închinate sfinţilor români canonizaţi de Biserica
Ortodoxă Română, Părintele Sebastian Barbu-Bucur a reactualizat, peste timp,
tradiţia melodiilor de strană ale marilor protopsalţi Macarie Ieromonahul,
Anton Pann, Dimitrie Suceveanu sau Ion Popescu-Pasărea.
De asemenea, constatăm cu mare bucurie că întâlnirea academică de faţă,
prin știinţă, muzică și rugăciune, prefaţează și se înscrie în suita de evenimente
de anul viitor, 2014, dedicate de Patriarhia Română Sfinţilor Martiri Brâncoveni,
ctitori de cultură creștină românească.
Felicităm pe organizatorii acestui simpozion internaţional de muzicologie
bizantină, pe toţi participanţii din ţară și din străinătate și ne rugăm Domnului
nostru Iisus Hristos să îi dăruiască multă sănătate Părintelui Arhidiacon Prof.
Univ. Dr. Sebastian Barbu-Bucur, pentru a se bucura de roadele activităţii sale
muzicologice și a vedea pe ucenicii săi continuându-i neobosita muncă de cultivare a muzicii liturgice autentice în lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe
Române.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
la Consfătuirea cu profesorii de religie
din Arhiepiscopia Bucureștilor, cu tema:
„Cooperarea dintre profesorii de Religie și clerul bisericesc
în programe educaţionale comune”,
Aula Magna Teoctist Patriarhul, Palatul Patriarhiei,
(13 decembrie)

Rolul profesorului de Religie
în transmiterea valorilor educaţionale creștine.
Liant între școală și parohie
Consfătuirea din anul acesta (2013) cu profesorii de Religie din
Arhiepiscopia Bucureștilor, intitulată: „Cooperarea dintre profesorii de Religie și
clerul bisericesc în programe educaţionale comune”, dorește să evidenţieze necesitatea unei conlucrări mai eficiente între profesorii de Religie și clerul din parohii,
pentru intensificarea coresponsabilităţii în transmiterea valorilor educaţionale
creștine de ordin spiritual, moral și cultural în societatea de azi.
Valorile educaţionale oferite de Biserică prin educaţia religioasă din școlile
publice trebuie susţinute și promovate de toate unităţile bisericești, cu prioritate de
parohii și de birourile de cateheză parohială, mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii românești, întrucât aceste valori reprezintă pentru tineri un reper
spiritual esenţial și un liant existenţial între toate cunoștinţele dobândite prin studiul
celorlalte discipline.
Întărirea legăturilor de parteneriat dintre Biserică și Școală reprezintă un
deziderat comun, care trebuie dezvoltat din ambele direcţii. În ceea ce-i privește pe
clericii slujitori ai Sfintelor Altare, aceștia sunt în permanenţă îndemnaţi să sprijine
activitatea educaţională a copiilor și tinerilor din parohiilor lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru
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copiii proveniţi din familii sărace. Parohiile implementează astăzi proiecte educaţionale și catehetice complexe, în conformitate cu strategia misionară a Patriarhiei
Române și a Arhiepiscopiei Bucureștilor: Hristos împărtășit copiilor, Alege școala!,
Calea mântuirii, Cateheze pentru viaţă, etc.
Intensificarea preocupării pentru lucrarea educativ-misionară în rândul
noii generaţii este determinată de convingerea că toţi copiii și tinerii crescuţi în
credinţă sunt prezentul și viitorul Bisericii.
În plus, revigorarea catehezei parohiale și intensificarea misiunii profesorului
de Religie sunt necesare pentru a reda copiilor imaginea frumoasă a școlii românești
și pentru a reda profesorilor prestigiul și demnitatea socială a profesiei de pedagog,
iar părinţilor încrederea că nu există investiţie mai mare pentru viitorul copiilor
decât educaţia sănătoasă, ancorată în valorile veșnice ale credinţei, cultivate și transmise în familie, școală și Biserică.
Principalele forme de implicare misionară parohială ale profesorilor
de Religie în cooperarea cu clerul bisericesc pentru programe educaţionale
comune, sunt următoarele:
Participarea frecventă a profesorilor de Religie la viaţa liturgică a comunităţilor parohiale este o formă vie de mărturisire a credinţei, lucrătoare prin rugăciune.
Profesorul trebuie să fie un exemplu de urmat pentru copii; aceștia vor preţui
mai mult ora de religie și se vor apropia mai mult de Biserică dacă vor urma pilda
credinţei trăite a dascălilor care îi educă;
Participarea elevilor la slujbele Bisericii are ca finalitate atât trăirea credinţei
în comuniune eclesială, cât și educaţia prin participare la viaţa comunităţii. Slujbele
Bisericii noastre, în mod special Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, pe lângă folosul
duhovnicesc, au și un mare rol educativ, care vine să întregească actul pedagogic al instruirii, consilierii și îndrumării elevilor. Sfintele Taine ale Mărturisirii și
Împărtășaniei, pe care Biserica noastră le va omagia anul viitor, 2014, declarat de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: An omagial euharistic, au și profunde
implicaţii catehetice-didactice sau educaţionale. Grija pentru deprinderea elevilor
de a se spovedi și împărtăși mai des îi revine preotului paroh și familiei, dar și
profesorului de Religie, deoarece actul credinţei este în același timp personal și
comunitar, didactic și spiritual.
Biserica parohială poate deveni și un foarte frumos „laborator” pentru ora de
Religie. Icoanele, frescele, obiectele liturgice pot ilustra în mod concret lecţiile
teoretice predate la clasă. Acolo unde este posibil, acest avantaj poate fi valorificat prin organizarea unor „lecţii deschise”.
Profesorul de Religie poate aduce o contribuţie mai mare la activităţile culturale și misionare ale parohiei. Având în vedere faptul că, la începutul anului viitor
(2014), se vor organiza noi alegeri, pentru un mandat de 4 ani, în organismele
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parohiale (consiliul și comitetul), recomandăm călduros cooptarea în aceste organisme a celor mai buni profesori de Religie ca membri activi, cărora li se pot
încredinţa responsabilităţi privind consilierea sau coordonarea activităţilor cu tineretul în domeniul catehetic, cultural, misionar și social-filantropic. Astfel, ei pot
sprijini preoţii în implementarea la parohii a programelor Patriarhiei Române și
Arhiepiscopiei Bucureștilor destinate copiilor și tinerilor. De asemenea, experienţa
și abnegaţia lor poate fi orientată și spre organizarea bibliotecilor parohiale sau
editarea site-urilor și foilor parohiale.
Participarea profesorilor de Religie la activităţi extrașcolare poate primi,
în cooperare cu parohiile, valenţele unei activităţi reciproc benefice. Pelerinajele,
taberele de copii, vizitele la muzee și obiective istorice, dar și organizarea de
mese rotunde, simpozioane, conferinţe culturale, cu invitarea unor personalităţi
duhovnicești sau culturale, pot deveni evenimente care contribuie atât la vitalizarea comunităţilor parohiale, cât și la educarea practică a copiilor și tinerilor. O
atenţie deosebită trebuie acordată activităţilor de pregătire a serbărilor și hramurilor, a vizitelor arhierești pastorale în parohie, cultivând copiilor, dar și celorlalţi
credincioși, sentimentul bucuriei filiaţiei duhovnicești și al comuniunii eclesiale
fraterne.
Legătura școlii cu Biserica se oglindește nu numai în prezenţa profesorilor de
Religie în biserica parohială, ci și în invitarea preotului, cu diferite prilejuri, în
școală: la deschiderea și închiderea anului școlar, la manifestările dedicate Zilei
Naţionale, Zilei eroilor, la serbările de Crăciun și Paște, la slujbele de sfinţire cu
agheasmă a școlilor, a cabinetelor de Religie sau a unor săli de clasă, la slujbele
de pomenire a ctitorilor sau personalităţilor ale căror nume le poartă școlile și la
alte evenimente.
O foarte mare importanţă trebuie acordată evaluării participării elevilor la ora
de Religie. Câștigarea statutului orei de Religie, de a se bucura de aceleași prevederi
legale ca și toate celelalte materii, presupune nu numai drepturi, ci și responsabilităţi sporite. Evaluarea receptării orei de Religie de către elevi trebuie să ţină
seama mai ales de caracterul formativ și misionar-pedagogic al educaţiei creștine,
stimulând bucuria, interesul și receptivitatea copiilor faţă de Religie, iar nu teama
de sancţiuni punitive prin intermediul notării. Profesorul de Religie se remarcă
sau se impune prin competenţă didactică, pregătire psihopedagogică și apostolat
educaţional, adică dăruire de sine cu pricepere și pasiune. El trebuie să exceleze
atât în relaţia cu directorii unităţilor școlare, cu inspectoratele, cât și cu ceilalţi
colegi, cu elevii și cu părinţii acestora, întrucât el nu se reprezintă doar pe sine,
ci reprezintă și Biserica, fiind recomandat de aceasta pentru a fi profesor de Religie.
Datoria Centrului Eparhial de a analiza periodic activitatea didactică a fiecărui
profesor de Religie, din perspectiva necesităţii menţinerii sau nu a avizului de cult
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(binecuvântării), trebuie privită ca o motivaţie în plus pentru sporirea calităţii orelor de Religie, spre folosul Bisericii și binele societăţii românești.
Ora de Religie are o valoare esenţială. După 45 de ani de comunism ateu,
predarea Religiei în forma consfinţită de legislaţia actuală reprezintă un act
de dreptate și un ideal al libertăţii unui popor eminamente religios, ideal
confirmat de jertfa eroilor din decembrie 1989, fiind consemnată în Constituţia
României, în Legea Învăţământului și în Legea Cultelor. Această atenţie majoră
acordată orei de Religie nu este o formulă legislativă de circumstanţă, ci una care
confirmă o componentă tradiţională de bază a sistemului educaţional românesc.
Deși există și unele atitudini critice, fie la adresa sistemului confesional de predare, fie la adresa Religiei, ca materie de studiu, aceste exprimări, adesea promovate de unele politici tendenţioase din mass-media, nu trebuie să ne dezbine,
nici să ne descurajeze, ci să ne unească și mai mult în apărarea și promovarea
valorilor credinţei creștine, care ne menţin și ne luminează pe calea mântuirii. În acest sens, pentru a vă stimula în promovarea învăţământului religios,
pornind de la diversitatea realităţilor europene, vă oferim tuturor celor prezenţi lucrarea intitulată: „Studiul Religiei în școlile publice din statele membre ale
Uniunii Europene”, având ca autori pe PC. Pr. Lect. Dr. Sorin Constantin Șelaru
și Dl. George Vâlcu, de la Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile
Europene de la Bruxelles.
Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toţi cei care ostenesc
astăzi, cu dăruire și competenţă, în nobila și sfânta lucrare misionară de transmitere a valorilor credinţei creștine ortodoxe și ale spiritualităţii Bisericii noastre,
și să vă dăruiască tuturor sănătate și pace, bucurie și mult ajutor în activitatea
dumneavoastră educaţională!
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Forumul Românilor de Pretutindeni la București
(13-14 decembrie)
Marius Nedelcu

Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, a organizat, în perioada 13-14 decembrie, la
București, cea de-a treia ediţie a Forumului Românilor de Pretutindeni. La deschiderea lucrărilor forumului a participat și Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal, care a transmis binecuvântarea și felicitările Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru organizatorii și participanţii
la acest eveniment.

Moderatorul primei sesiuni a întâlnirii a fost Cristian David, ministru
delegat pentru românii de pretutindeni. Mesajul primului-ministru al României, Victor Ponta, a fost transmis de Corneliu Vișoianu, consilier al premierului. La deschiderea forumului au rostit mesaje Mariana Câmpeanu,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice; Remus
Pricopie, ministrul educaţiei naţionale; Mihnea Costoiu, ministru delegat
pentru învăţământul superior, cercetare știinţifică și dezvoltare tehnologică;
precum și alţi reprezentanţi ai instituţiilor statului, parlamentari și europarlamentari.
Eforturi comune pentru sprijinirea diasporei
Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfinţitul Varlaam
Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a prezentat organizarea Bisericii Ortodoxe Române din diasporă, precum și sprijinul pe care românii plecaţi în
străinătate îl găsesc la parohiile românești care desfășoară o activitate misionară, pastorală și culturală pentru păstrarea conștiinţei spirituale ortodoxe și
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Moment din timpul Forumului Românilor de Pretutindeni, ediția a III-a

identităţii românești a compatrioţilor noștri care trăiesc în afara graniţelor
României. „Biserica Ortodoxă Română are peste 800 de parohii în toată lumea. La ora actuală funcţionează în afara graniţelor ţării următoarele eparhii
ortodoxe românești: Mitropolia Basarabiei; Mitropolia Ortodoxă Română
a Europei Occidentale și Meridionale (Arhiepiscopia Ortodoxă Română
a Europei Occidentale, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Episcopia
Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei; Mitropolia Ortodoxă Română a
Germaniei, Europei Centrale și de Nord (Arhiepiscopia Ortodoxă Română
a Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Episcopia Ortodoxă Română a
Europei de Nord); Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi. În
apropierea graniţelor ţării funcţionează Episcopia Daciei Felix pentru românii din Serbia și Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, iar mai departe
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande, toate în dependenţă directă de Patriarhia Română“, a spus Preasfinţia Sa.
„Românii din afara graniţelor sunt corp comun cu românii din România
și practic întregesc spiritualitatea, esenţa și creativitatea poporului român și
nu putem să facem o distincţie, din această perspectivă, între cei care trăiesc
în România și cei care trăiesc în afara graniţelor pentru că, până la urmă, cu
toţii avem o rădăcină comună, rădăcina neamului românesc“, a declarat dl.
Cristian David, Ministrul Delegat pentru Românii de Pretutindeni.
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„Este foarte important pentru un Minister ca Ministerul Muncii să aibă
o relaţie directă cu toate comunităţile de români, indiferent dacă ele sunt pe
teritoriul ţării sau în afara graniţelor. Ministerul Muncii este foarte preocupat
de condiţiile și modul în care lucrătorii români sunt trataţi în toate ţările din
Uniunea Europeană“, a declarat dna Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.
„Cred că trebuie să plecăm un pic de la principii și apoi să mergem pe
teren să vedem ceea ce se întâmplă. Dacă vorbim despre principii cred că un
principiu european important este ca fiecare copil să aibă dreptul să înveţe
în limba în care se simte confortabil și evident că limba maternă este această
limbă. Vreau să vă spun că România a acordat o atenţie deosebită acestui
principiu iar modelul de educaţie pentru minorităţi în România a fost apreciat de Bruxelles de mai multe ori“, a declarat dl. Remus Pricopie, Ministrul
Educaţiei Naţionale.
Evenimentul a reunit peste 150 de reprezentanţi ai mediului asociativ
românesc de pretutindeni, oficialităţi și experţi din cadrul aparatului central
al Guvernului, profesori universitari, jurnaliști, diplomaţi, oameni de afaceri și europarlamentari români. Unul dintre obiectivele acestei întâlniri este
acela de a stabili, pentru anul 2014, organizarea primei ediţii a Congresului
Românilor de Pretutindeni.

Summary: “The Romanians of Everywhere” Conference held in Bucharest
The Ministry of External Affairs, through the Agency of the Department of
Policy for the Relation with “the Romanians of Everywhere”, organized, between the
13th and the 14th of December, in Bucharest, the third edition of “the Romanians
of Everywhere” Conference. His Grace Varlaam Ploieșteanul, Patriarchal Auxiliary
Bishop, participated in the opening of the proceedings of the conference, and
conveyed the message of blessing and congratulations of His Beatitude Father
Patriarch Daniel, addressed to all organizers and participants in this issue. The
conference gathered more than 150 representatives of the Romanian associative
milieu of everywhere, as well as official authorities and experts within the central
body of government, university professors, journalists, diplomats, businessmen and
Romanian members of the European Parliament. One of the designs of this meeting
was to settle the proper conditions for organizing, in 2014, the first Congress of the
Romanians of Everywhere.
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Manifestări prilejuite de sărbătorirea zilei onomastice
a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
(17 decembrie)
Marinel Laurenţiu Marcu

În ziua de 17 decembrie 2013, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a sărbătorit onomastica, ocazie cu care a săvârșit Sfânta Liturghie și a participat la slujba Te
Deum-ului, în Catedrala Patriarhală. De asemenea, evenimentul a fost marcat și de
un concert de colinde și un moment festiv în Sala „Europa Christiana“ a Palatului
Patriarhiei. La toate aceste manifestări, au participat ierarhi ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, autorităţi locale și centrale, profesori de teologie, preoţi
și numeroși credincioși.

Biserica Ortodoxă prăznuiește în fiecare an, în ziua de 17 decembrie, pe
Sfântul Proroc Daniel, ocrotitorul spiritual al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Manifestările din acest an, prilejuite de sărbătorirea zilei onomastice a Preafericirii Sale, au avut loc pe Colina Bucuriei și au debutat cu
Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala patriarhală de însuși Întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, din care au
făcut parte Înaltpresfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Sălajului; Înaltpresfinţitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; Înaltpresfinţitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; Înaltpresfinţitul
Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Presfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii;
Presfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; Presfinţitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și Presfinţitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului. După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, a săvârșit
slujba Te Deum-ului, în cadrul căreia s-au rostit cereri speciale și rugăciuni de
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Moment din timpul Sfintei Liturghii săvârșite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
în Catedrala Patriarhală

mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Preafericitului
Părinte Patriarh Daniel, asupra ierarhilor, clericilor și credincioșilor Bisericii
Ortodoxe Române. În continuarea slujbei de Te Deum, Preasfinţitul Varlaam
Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat viaţa și virtuţile sfinţilor care au purtat numele de Daniel în vechime. „Sinaxarul Bisericii
noastre pe luna decembrie pomenește trei mari sfinţi purtători ai aceluiași
nume. Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul este sărbătorit la 11 decembrie și a
trăit în secolul al VI-lea, remarcându-se printr-o asceză cu totul excepţională.
Pe 17 decembrie pomenim pe Sfântul Proroc Daniel care a trăit cu 460 de
ani înainte de Hristos, iar pe 18 decembrie sărbătorim pe Sfântul Cuvios
Daniil Sihastrul, duhovnicul și îndrumătorul Sfântului Voievod Ștefan cel
Mare. Între biografiile acestor mari sfinţi se interpune câte o perioadă de o
mie de ani. După o mie de ani de la lucrarea profetică a Sfântului Proroc
Daniel pe malurile Tigrului, în aceeași zonă s-a născut și s-a format Sfântul
Daniil Stâlpnicul, iar după o mie de ani, Moldova a fost luminată și condusă
în frunte cu domnitorul ei pe calea mântuirii de marele duhovnic Daniil
Sihastrul. Vedem cu bucurie că marile virtuţi ale acestor trei sfinţi le întâlnim astăzi lucrătoare în persoana și lucrarea Preafericitului Părinte Patriarh
276

Manifestări prilejuite de sărbătorirea zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Preasfințitul Părinte Episcop Varlaam Ploieșteanul dăruind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
o candelă de argint din partea membrilor Permanențelor CNB și Consiliului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Daniel“, a spus Preasfinţia Sa. Tot cu această ocazie, Preasfinţitul Varlaam
Ploieșteanul a dăruit în semn de preţuire Preafericitului Părinte Daniel, din
partea Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc și Consiliului eparhial
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, o candelă din argint lucrată în Atelierele Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, precum și un
buchet de flori din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale.
În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt
de învăţătură, în care a evidenţiat rolul important pe care sfinţii îl au în
viaţa Bisericii și a fiecărui credincios în parte: „În Biserica Ortodoxă sfinţii
au trei mari misiuni în raport cu obștea credincioșilor. Sunt mărturisitori și
trăitori ai dreptei credinţe. În al doilea rând, ei sunt învăţători pentru noi,
de aceea citirea Vieţilor Sfinţilor este pentru popor tot atât de importantă
ca și citirea Sfintei Scripturi, pentru că și în Sfânta Scriptură sunt o mulţime de sfinţi și se află acolo foarte multe referiri la viaţa sfântă, la pătimirile sfinţilor, dintre care unii au fost drepţi, proroci, mucenici, care au fost
martirizaţi în Vechiul Testament de la dreptul Abel până la dreptul Zaharia,
cel care a fost ucis între altar și templu. Citirea Vieţilor Sfinţilor este o continuitate a citirii Sfintei Scripturi. Foarte adesea credincioșii noștri nu au
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul ierarhilor și membrilor Permanențelor CNB și
Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor

ajuns să citească și să reţină multe idei din scrierile sfinţilor, dar reţin mai
ales evenimentele importante și virtuţile importante din vieţile sfinţilor. În
al treilea rând, sfinţii sunt și rugători pentru noi. Dacă nu am pomeni pe
Sfinţii Părinţi în rugăciunile noastre personale din biserică sau de acasă,
scrierile lor ni s-ar părea ceva îndepărtat, ceva care rămâne în raft, în carte.
Dar pomenindu-i la slujbe, cinstindu-i prin acatiste, prin sărbători și prin
rugăciuni adresate lor, ei nu mai sunt numai din vremea aceea, ci sunt
contemporani cu noi. Sfânta Liturghie adună generaţiile trecute într-un
prezent permanent al lui Dumnezeu“. La finalul manifestărilor din Catedrala Patriarhală, Preafericirea Sa a mulţumit tuturor pentru paricipare și
a dăruit credincioșilor prezenţi iconiţe cu chipul Sfântului Proroc Daniel.
Evenimentul festiv, la care au participat ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, reprezentanţi ai instituţiilor centrale și locale, oameni de cultură,
preoţi și credincioși, studenţi și elevi teologi, a continuat în Sala „Europa
Christiana“ din Palatul Patriarhiei, unde a avut loc un spectacol de colinde
și dansuri tradiţionale românești susţinut de grupul de colindători „Ai lui
Ștefan, noi oșteni“ din localitatea Laura - Vicovul de Sus, judeţul Suceava, și
călușarii din Romos, judeţul Hunedoara.
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul colindătorilor din Vicovul de Sus, jud. Suceava

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de grupul de călușari din Romos, jud. Hunedoara
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Patriarhul României alături de ierarhi și reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale
prezenți la evenimentele dedicate zilei onomastice a Preafericirii Sale

După acest spectacol artistic, în aceeași sală a Palatului Patriarhal,
reprezentanţii instituţiilor centrale ale statului român au transmis următoarele mesaje de felicitare, adresate Patriarhului României cu prilejul zilei
onomastice:
Mesajul Președintelui României, domnul Traian Băsescu
(citit de domnul Consilier de Stat Gheorghe-Răzvan Murgeanu)
Preafericirea Voastră,
Am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai calde urări de sănătate și slujire rodnică cu prilejul aniversării zilei onomastice.
Fie ca această sărbătoare închinată Profetului Daniel să vă aducă bucurie și
împliniri în mijlocul credincioșilor pe care îi păstoriţi.
Vă rog să primiţi, Preafericirea Voastră, gândurile mele cele mai bune,
însoțite de cea mai înaltă consideraţie.
Întru mulţi și fericiţi ani!
***
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Mesajul Președintelui Camerei Deputaţilor,
domnul Valeriu Ștefan Zgonea
(citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul)
Sărbătoarea Onomastică a Prea Fericirii Voastre, ziua de prăznuire
a Sfântului Proroc Daniel este pentru mine un prilej de profundă recunoaștere și preţuire a rodnicei și intensei misiuni pastorale pe care o înfăptuiţi ca
Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române în înfăptuirea misiunii Sale sociale,
culturale și educaţionale.
Se cuvine, la acest ceas de Sărbătoare, să acordăm noi, întreaga clasa politică reprezentată în Camera Deputaţilor, înalta preţuire și recunoștinţa pentru
lucrarea neobosită pe care Prea Fericirea Voastră o depune pentru consolidarea
dialogului inter-confesional și inter-religios, contribuind astfel la ridicarea prestigiului Bisericii Strămoșești și a Patriei noastre, în plan internaţional.
Îngăduiţi-mi, Preafericite Părinte Patriarh, să cer binecuvântarea
Preafericirii Voastre, în pragul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Mântuitorului și
să Vă adresez, cu smerenie, ani mulţi cu sănătate, pace și putere de muncă întru
slujirea lui Hristos.
***
Mesajul Primului-Ministru al României, domnul Victor Ponta
(citit de domnul Victor Opaschi, Secretar de Stat pentru Culte)
Preafericirea Voastră,
Cu prilejul sărbătorii Sfântului Proroc Daniel, Vă dorim multă sănătate și
bucurie și un sincer La mulţi ani!
În aceste vremuri de criză economică și de confuzie morală, credem că este
important ca Biserica și Statul să conlucreze pentru construirea binelui comun și a
unei societăţi întemeiate pe valori ca demnitatea umană, dreptatea și solidaritatea
socială. În acest context, nu putem să nu ne bucurăm când observăm rezultatele
concrete ale acţiunii Bisericii Ortodoxe Române în societate. Prin lucrarea lor spirituală, social-filantropică, educaţională și culturală, Biserica Ortodoxă Română și
celelalte culte din România au ajuns să suplinească în mod firesc acţiunea statului
acolo unde acesta nu poate asigura satisfacerea tuturor acestor nevoi.
281

EVENIMENTE

De aceea, ţinem să Vă mulţumim și cu acest prilej și să Vă exprimăm
întreaga noastră apreciere pentru energia și devotamentul cu care V-aţi asumat
misiunea extrem de laborioasă de a face din Biserica Ortodoxă Română un factor din ce în ce mai activ al dezvoltării sociale și spirituale a ţării noastre.
***
Mesajul Ministrului afacerilor externe, domnul Titus Corlăţean
Preafericite Părinte,
Cu ocazia praznicului Sfântului proroc Daniel, doresc să vă adresez în
numele meu personal și al colegilor mei din Ministerul Afacerilor Externe cele
mai sincere urări de sănătate, fericire și împliniri.
îmi exprim satisfacţia și admiraţia pentru tot ceea ce aţi realizat pentru
Biserica Ortodoxă Română în cei șapte ani scurși de la întronizarea Preafericirii
Voastre. Vă sunt recunoscător, totodată, pentru eforturile continue pe care le
faceţi pentru binele spiritual al românilor de pretutindeni, pentru întărirea sentimentelor care îi ţin pe aceștia aproape de patrie.
Vă rog să primiţi, Preafericite Părinte, și urările noastre călduroase cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă.
***
Mesajul Ministrului delegat pentru Învăţământul Superior,
Cercetare Știinţifică și Dezvoltare Tehnologică,
domnul Mihnea Costoiu
Preafericite Părinte Patriarh,
Cu ocazia zilei onomastice, Vă rog să primiţi calde felicitări, însoţite de cele
mai sincere urări de viaţă îndelungată, în deplina sănătate și spor duhovnicesc.
Asigurându-vă de toată preţuirea și de tot sprijinul nostru în demersurile
Preafericirii Voastre spre binele Bisericii și ţării noastre, Vă urez, la acest moment
de sărbătoare, din toata inima: Întru Mulţi și Fericiţi Ani!
***
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Mesajul Ministrului Educaţiei, domnul Remus Pricopie
Prefericirea Voastră,
Cu prilejul zilei onomastice a Preafericirii Voastre, am bucuria să Vă adresez cele mai alese urări de sănătate, bucurie și viaţă îndelungată.
Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Daniel, ocrotitor
spiritual al Preafericirii Voastre, să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în toată lucrarea cea bună!
Întru mulţi și fericiţi ani!
***
Mesajul Rectorului Universităţii din București,
domnul prof. univ. dr. Mircea Dumitru
În această zi sfântă, Universitatea din București vă urează un sincer și călduros „La Mulţi Ani!”, dorindu-vă sănătate multă, putere de muncă și realizări
în misiunea dumneavoastră de păstorire a credincioșilor ortodocși români!
Vă transmitem, prin această misivă, sentimentele și gândurile noastre de
apreciere, alături de mulţumirile noastre pentru sprijinul dumneavoastră constant acordat Universităţii din București.
Vă asigurăm, Preafericite Părinte, de adâncul nostru respect și de admiraţia
pentru opera de reconstrucţie spirituală pe care o întreprindeţi.
***

La final, Patriarhul României a mulţumit tuturor celor prezenţi la evenimentul festiv și a arătat că sfinţii sunt modele pentru orice creștin, pentru că și-au dezvoltat virtuţile și darurile primite de la Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu. „Este o bucurie când împreună cu sfinţii aducem laudă
lui Dumnezeu, rugând pe sfinţi să ne ajute să fim împlinitori ai voii lui
Dumnezeu cum au fost ei în timpul vieţii lor. Sfântul Daniel Prorocul este
un sfătuitor prin harul lui Dumnezeu, nu prin înţelepciunea proprie, iar profeţiile lui au fost rezultatul rugăciunilor, dar și al fidelităţii în vremuri grele.
Acest proroc a trăit în exil, și prin înţelepciune de la Dumnezeu primită și
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prin rugăciune și evlavie cultivată a devenit sfătuitor pentru patru împăraţi,
doi babilonieni și doi persani. El a prezis că peste șaptezeci de săptămâni de
ani va veni Sfântul Sfinţilor, Marele Arhiereu Veșnic, adică Iisus Hristos“, a
concluzionat Preafericirea Sa.

Summary: Festive events occasionated by the anniversary of His Beatitude
Father Patriarch Daniel’s name day
On the 17th of December 2013, the feast-day of the Holy Prophet Daniel,
His Beatitude Father Patriarch Daniel celebrated his name day. The Patriarch of
Romania, sided by high ecclesiastics members of the Holy synod of the Romanian
Orthodox Church, clergymen and quite of number of faithful, central and local
authorities, and professors of theology, elevated thanksgiving prayers to the Lord
for the blessings He had lavished upon himself and all that attended this festive
anniversary. The Head of our Church celebrated the Divine Liturgy and joined Te
Deum service which was being celebrated in the patriarchal Cathedral. A short concert of Christmas carols and a celebratory moment followed thereafter in „Europa
Christiana” Hall of the Palace of the Patriarchate. The messages from the central
institutions of the Romanian state having been conveyed, the Patriarch of Romania
thanked both those that had addressed him messages of congratulation and all those
that were being present at the ceremony.
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Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat cu ocazia Concertului tradiţional de colinde al
Patriarhiei Române Răsăritul cel de Sus, organizat de
Centrul de Presă BASILICA, la Palatul Patriarhiei
(18 decembrie)

Colindele de Crăciun – Lumină și Bucurie
Bogăţia teologică și spirituală a colindelor de Crăciun vine din învăţătura Bisericii Ortodoxe, inspirată de textul Evangheliei și de scrierile Sfinţilor
Părinţi, care au meditat îndelung și profund la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni arătată nouă prin Întruparea și Nașterea Fiului Său, Cel ce S-a făcut
Om din iubire faţă de oameni (Cf. Ioan 3, 16).
Colindele și toate cântările liturgice ale Bisericii noastre din această
perioadă de pregătire duhovnicească pentru marea sărbătoare a Nașterii
Domnului ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea și să ne bucurăm cu
inima de înţelesul profund al tainei Nașterii Pruncului Iisus „Fiu al lui
Dumnezeu născut din Tată, fără mamă, Fiu al Omului, născut dintr-o
mamă, fără tată: El, marea vedere a îngerilor și micuţ în vederea oamenilor;
Cuvântul, Dumnezeu Cel mai înainte de toţi vecii, făcut trup la timpul hotărât
de El; Făcătorul soarelui și făcut trup sub soare; rânduind din sânul Tatălui tot
mersul veacurilor, și dăruind din sânul mamei Sale sfinţire acestei zile mari;
rămânând în sânul părintesc deși iese din el; înţelept mai presus de orice cuvânt
și copil ca înţelepciune; umplând lumea și stând culcat în iesle; conducând
stelele și alăptându-se de la pieptul mamei; atât de mare ca Dumnezeu și
atât de mic ca rob, fără ca această smerenie să micșoreze cu ceva grandoarea Sa,
nici ca această grandoare să copleșească în vreun fel smerenia. (...)[Fericitul
Augustin, Sermo, 187, 1; trad. G. Humeanu, Les plus beaux sermons de S.
Augustin, t. 3, Paris, 1934, pp. 51-52; citat în art. „Noel”, în: Dictionnaire
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Grupul Psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale

de spiritualité, t. XI, Beauchesne, Paris, 1982, col. 387]. Acest adevăr adânc
al Tainei Întrupării și Nașterii lui Hristos, „Care, Dumnezeu fiind în chip,
n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip
de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfăţișare aflându-Se ca un
om” (Filipeni 2, 6-7), a inspirat opere de artă, literatură și muzică, atât cultă,
cât și populară.
Una dintre expresiile cele mai vii ale felului în care poporul român a teologhisit și cântat poetic taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni se regăsește în
colinde. La români, colindele se remarcă prin profunzimea teologiei și simplitatea
formei ca expresie vie a culturii teologice și duhovnicești populare. Bogăţia colindelor românești vine din această cultură teologică populară a sufletului românesc, inspirată de învăţătura Bisericii și Sfintele Evanghelii, în care se relatează
șirul evenimentelor legate de Taina Nașterii Domnului: călătoria Fecioarei Maria
și a dreptului Iosif la Betleem, arătarea stelei de la Răsărit, venirea magilor, cântarea
îngerilor, închinarea păstorilor, furia lui Irod, transpuse cu evlavie și bucurie în
creaţii poetice și cântări sfinte.
Anul acesta, la Concertul tradiţional de colinde al Patriarhiei Române a fost
invitat Corul Naţional de Cameră „Madrigal”, cunoscut atât în ţară cât și în
străinătate și devenit în timp o adevărată revelaţie, un simbol al artei muzicale
românești.
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Corul Naţional de Cameră „Madrigal”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de membrii Corului Naţional

de Cameră „Madrigal”, Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei
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Ne gândim cu recunoștinţă la faptul că în urmă cu 45 de ani, mai precis în anul 1968, Corul „Madrigal”, sub bagheta regretatului maestru Marin
Constantin, sprijinit de Biserica Ortodoxă Română, a imprimat primul disc de
colinde, intitulat: „Șiraguri de icoane ale sufletului românesc”. Într-o epocă în care
misiunea Bisericii era îngrădită și orice activitate a ei, dincolo de zidurile lăcașurilor de cult, era practic interzisă, Biserica și „Madrigalul” aduceau în casele
românilor colindul sfânt și bun!
Astfel, pentru activitatea îndelungată, rodnică și folositoare Bisericii și
societăţii, la aniversarea a 50 de ani de slujire muzicală neîntreruptă, cu o prezenţă remarcabilă pe marile scene ale lumii și cu un repertoriu de excelenţă în
patrimoniul muzical interpretativ universal, conferim astăzi Corului Naţional
de Cameră „Madrigal” cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române, „Crucea
Patriarhală” pentru laici. De asemenea, tuturor membrilor Corului „Madrigal” le
oferim Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, mari apărători și
promotori ai credinţei creștine.
Mulţumim, în același timp, grupului psaltic „Tronos” al Catedralei
Patriarhale pentru interpretarea autentic bizantină a colindelor în deschiderea
concertului din această seară și îi conferim ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”
pentru activitatea misionară promiţătoare.
Totodată, felicităm Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române pentru
organizarea concertului de colinde „Răsăritul cel de Sus” și binecuvântăm pe toţi
participanţii la acest eveniment tradiţional, dorindu-vă tuturor Sărbători fericite
cu sănătate și bucurie sfântă!
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Agenda de lucru

a Patriarhului României
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Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
(1 septembrie – 31 decembrie)

SEPTEMBRIE
Duminică, 1 septembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii Ghighiu din judeţul Prahova.
Luni, 2 septembrie
A adresat un mesaj de condoleanţe, intitulat „O fiică a Bisericii noastre,
vrednică de cinstire”, la slujba de înmormântare a doamnei Rada Crăciun
(1935 - 2013).
Marţi, 3 septembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, la care au participat și părinţii protopopi, în Sala Conventus a
Palatului Patriarhiei.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, și pe Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.
Miercuri, 4 septembrie
A primit în audienţă pe PC stavroforă Benedicta Tatulici, stareţa Mănăstirii
Moldoviţa, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor.
A adresat un mesaj de binecuvântare participanţilor la cea de-a XXI-a
Conferinţă ecumenică internaţională de spiritualitate ortodoxă, cu tema
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„Vârsta vieţii spirituale“, desfășurată la Mănăstirea Bose, Italia, în perioada
4-7 septembrie 2013.
Joi, 5 septembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Vineri, 6 septembrie
A primit în audienţă pe PC diac. dr. Sorin Mihalache, asistent universitar la
facultăţile de teologie ortodoxă din București și Iași.
Sâmbătă, 7 septembrie
A binecuvântat, la Reședinţa patriarhală, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
care a însoţit racla cu cinstitele moaște ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
de la Catedrala Patriarhală, în perioada 7-9 septembrie, într-un pelerinaj în
Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu ocazia sărbătoririi a 240 de ani
de la prima atestare documentară a parohiei ortodoxe române din Micherechi.
Duminică, 8 septembrie
În ziua sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală și a rostit cuvânt de învăţătură.
În cadrul Sfintei Liturghii, a înălţat către Dumnezeu rugăciuni pentru pacea a
toată lumea, dar mai ales pentru pace în Siria, Egipt și alte zone ale Orientului
Mijlociu, unde mulţi creștini sunt victime ale prigoanei și violenţei.
Luni, 9 septembrie
A primit în audienţă pe PCuv. Arhim. David Petrovici, stareţul Mănăstirii
„Înălţarea Sfintei Cruci“ – Caraiman, Bușteni, și exarh pentru zona de munte
Prahova.
A adresat un mesaj de felicitare, intitulat „Ostenitor cu suflet de părinte și curaj
de voievod”, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, la împlinirea a 40 de ani
de slujire arhierească.
Marţi, 10 septembrie
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. dr. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București.
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Miercuri, 11 septembrie
A primit în audienţă o delegaţie a Grupului Ecumenic de Rugăciune din
Parlamentul României, alcătuită din: domnul deputat Angel Tîlvăr – președinte; domnul deputat Petru Andea – președinte executiv; și domnul deputat
Dorel Covaci – vicepreședinte.
Joi, 12 septembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.
Vineri, 13 septembrie
A primit, la Palatul Patriarhiei, pe Eminenţa Sa Cardinalul Mar Bechara
Boutros al-Rahi, Patriarhul Bisericii Maronite din Liban, aflat în România
cu ocazia sfinţirii bisericii comunităţii maronite din București.
În perioada 13 septembrie – 16 septembrie 2013, Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită canonică
în Episcopia Sălajului, la invitaţia Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul
Sălajului.
Cu acest prilej, au fost duse de la Catedrala Patriarhală din București cinstitele
moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, pentru mângâierea și binecuvântarea clerului și credincioșilor din Episcopia Sălajului.
În seara zilei de vineri, 13 septembrie 2013, Preafericirea Sa a fost întâmpinat pe aeroportul din Cluj-Napoca de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfinţitul Părinte
Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Vasile Someșeanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și membrii
Permanenţei Consiliului eparhial al Episcopiei Sălajului.
Primirea oficială a avut loc la Catedrala episcopală „Înălţarea Domnului“ din
municipiul Zalău, unde PS Episcop Petroniu a oficiat slujba de Te Deum.
După cuvântul de bun-venit al chiriarhului, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel a mulţumit pentru primirea frumoasă și a adresat cuvinte de felicitare
pentru păstrarea credinţei ortodoxe și pentru lucrarea sfântă de zidire a bisericilor, de zidire duhovnicească, de misiune cultural-creștină și operă socialfilantropică din Episcopia Sălajului.
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Sâmbătă, 14 septembrie
A oficiat slujba de târnosire a paraclisului cu hramul „Sfântul Apostol și
Evanghelist Luca“ din sediul Centrului eparhial al Episcopiei Sălajului,
împreună cu un sobor de ierarhi, înconjurat de preoţi și diaconi.
După slujba de târnosire, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a arătat
importanţa acestui paraclis pentru activitatea administraţiei bisericești.
În continuare, Preafericirea Sa, înconjurat de soborul de ierarhi, preoţi și diaconi, în prezenţa unui număr mare de credincioși, a săvârșit Sfânta Liturghie
pe un podium special amenajat în faţa sediului Episcopiei Sălajului și a rostit
un cuvânt de învăţătură, intitulat „Sfânta Cruce – puterea Învierii și lumina
bucuriei”.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a dăruit Preasfinţitului Părinte
Episcop Petroniu un set episcopal de cruce și engolpion, iar pentru paraclisul nou sfinţit a oferit o Sfântă Evanghelie, o cruce de binecuvântare și un
set de Sfinte Vase, toate realizate la Atelierele Institutului Biblic al Patriarhiei
Române. De asemenea, Preafericirea Sa a oferit distincţia Crucea patriarhală
pentru clerici PC pr. Vasile Rus, vicar eparhial, și PC pr. Ionuţ Pop, inspector
eparhial.
Duminică, 15 septembrie
În a treia zi a vizitei canonice în Episcopia Sălajului, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile
„Sfântul Proroc Daniel“ și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din localitatea
Jibou, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului,
Maramureșului și Sălajului, și Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul
Sălajului, înconjuraţi de un sobor de preoţi și diaconi.
Apoi, împreună cu soborul de ierarhi, preoţi și diaconi, a săvârșit Sfânta
Liturghie în biserica nou-sfinţită.
După Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvânt de învăţătură, intitulat „Cerul pe pământ“ – sfinţirea bisericii, în
care a arătat semnificaţiile duhovnicești ale slujbei de târnosire a unui
lăcaș de cult.
La final, Preafericirea Sa a oferit distincţia Crucea patriarhală preoţilor slujitori la biserica nou-sfinţită, și anume PC pr. Dan Dregan, protopop de Jibou,
și PC pr. Gheorghe Longodor.
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Luni, 16 septembrie
În ziua de luni, 16 septembrie 2013, vizita canonică a Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Episcopia Sălajului s-a
încheiat. Înainte de sosirea la București, Patriarhul României a vizitat
sediul Mitropoliei Clujului și s-a întâlnit cu elevii Seminarului Teologic
Ortodox din municipiu cărora le-a oferit ocazia, la început de an școlar,
să se închine moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aduse de la
Catedrala patriarhală.
Cu ocazia deschiderii anului școlar 2013-2014, a adresat elevilor, părinţilor
și profesorilor un mesaj de binecuvântare, intitulat: Educaţia – prioritate și
responsabilitate naţională.
Marţi, 17 septembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat Misiunea Bisericii în educaţia religios morală a copiilor și a tinerilor, participanţilor la al VI-lea Congres
Naţional „Hristos împărtășit copiilor“, organizat de Patriarhia Română în
colaborare cu Fundaţia World Vision România, la Mănăstirea Caraiman, în
perioada 16-18 septembrie 2013.
Joi, 19 septembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A vizitat expoziţia de fotografii „Culorile Ortodoxiei. Polonia“, în Sala Europa
Christiana a Palatului Patriarhiei.
Vineri, 20 septembrie
A hirotesit întru duhovnici unsprezece preoţi din Arhiepiscopia Bucureștilor,
în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reședinţa patriarhală.
Duminică, 22 septembrie
A oficiat slujba de sfinţire a picturii bisericii Parohiei Copăcenii de Jos, cu
hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“, Protopopiatul Ilfov Sud, și a rostit
un cuvânt de învăţătură.
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Marţi, 24 septembrie
A primit în audienţă pe domnul Vasile Soare, noul ambasador al României
în Federaţia Rusă.
Miercuri, 25 septembrie
A primit în audienţă pe doamna Andreea Păstârnac, noul ambasador al
României în Israel.
Joi, 26 septembrie
A semnat Protocolul de cooperare între Patriarhia Română și Televiziunea
Română pentru promovarea culturii și identităţii naţionale, în Sala Consilium
a Palatului Patriarhiei.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, și Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.
A primit în audienţă pe PC pr. Cristian Popescu din Cehia.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Suferinţe adânci și multe
puse în lumină”, la Conferinţa internaţională „Fenomenul totalitar: între
realităţi istorice și abordări istoriografice“, organizată de Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, cu prilejul împlinirii a 20 de
ani de la înfiinţarea sa.
Vineri, 27 septembrie
A primit în audienţă pe domnul Radu Boroianu, secretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii.
A primit în audienţă pe doamna Virginia Popa, directorul bibliotecii Facultăţii
de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași.
Duminică, 29 septembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reședinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox
român al Europei de Nord.
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Luni, 30 septembrie
A săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală, la împlinirea a șase ani de la
întronizarea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Alături
de Preafericirea Sa au slujit mai mulţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de preoţi și diaconi.
După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României, a fost oficiată în
Catedrala Patriarhală slujba de Te Deum, ca mulţumire și recunoștinţă adusă
lui Dumnezeu pentru împlinirile din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în
cei șase ani de slujire patriarhală ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Slujba a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Varlaam, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi.
La finalul slujbei de Te Deum, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, a rostit un cuvânt omagial în care a prezentat câteva
elemente din lucrarea Preafericitului Părinte Daniel în calitate de Patriarh al
României.
Sărbătoarea a continuat cu un moment aniversar în cadrul căruia s-au citit mai
multe mesaje de felicitare, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit tuturor celor
prezenţi și a vorbit despre responsabilităţile care revin fiecăruia în vremuri de
încercare.
A prezidat ședinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
și Dobrogei la Reședinţa patriarhală.
A oficiat slujba de binecuvântare a noului Depozit de Colportaj „Lumini de
sărbători I“ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
OCTOMBRIE
Marţi, 1 octombrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în biserica
Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului“ și „Sfântul Ioan Rusul“ – Brâncuși,
Protopopiatul I Capitală.
După Sfânta Liturghie a oficiat o slujbă de binecuvântare a Centrului social
de zi Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena din cadrul parohiei.
Cu această ocazie, Patriarhul României i-a oferit părintelui paroh, PC pr.
Costel Burlacu, Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“, iar părintelui
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coslujitor și celor care au contribuit la realizarea centrului Diploma omagială
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“.
Miercuri, 2 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Joi, 3 octombrie
A deschis lucrările sesiunii festive a Congresului Internaţional „Receptarea
operei Părintelui Dumitru Stăniloae astăzi“. Cuvântul de deschidere al
Preafericirii Sale s-a intitulat: Anul comemorativ „Dumitru Stăniloae“: recunoștinţă, comuniune și conlucrare.
Vineri, 4 octombrie
A primit în audienţă pe doamna Lia Roberts, consul general onorific al
României în Las Vegas, Nevada, SUA, și președintele Consiliului parohial
al Parohiei ortodoxe române Sf. Gheorghe și Sf. Dimitrie cel Nou din Las
Vegas.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Sâmbătă, 5 octombrie
A oficiat slujba Parastasului întru pomenirea Părintelui Dumitru Stăniloae,
la Mănăstirea Cernica, cu prilejul comemorării a 20 de ani de la trecerea sa
la Domnul.
Împreună cu Preafericirea Sa au slujit Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfinţitul Părinte Varsanufie
Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și un sobor de
preoţi și diaconi.
La slujbă au fost prezenţi și participanţii la Congresul Internaţional de
Teologie închinat Părintelui Dumitru Stăniloae, desfășurat la Palatul
Patriarhiei.
Cu acest prilej, Patriarhul României a rostit un cuvânt intitulat: Odihnă în
pacea și iubirea Preasfintei Treimi, în care a elogiat personalitatea și opera
marelui teolog român, ca și legăturile pe care acesta le-a avut cu așezământul
monahal de la Cernica, unde se află mormântul său.
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La finalul slujbei de pomenire a fost lansată lucrarea Părintele Dumitru
Stăniloae – mărturii și evocări, apărută la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei
Munteniei și Dobrogei.
În încheierea evenimentului, Preafericirea Sa a oficiat slujba Trisaghionului la
mormântul Părintelui Dumitru Stăniloae din cimitirul Mănăstirii Cernica.
Duminică, 6 octombrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședinţa patriarhală.
Marţi, 8 octombrie
A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Cernica.
Miercuri, 9 octombrie
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul
Ardealului, și Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.
Joi, 10 octombrie
A deschis lucrările Simpozionului omagial organizat de Facultatea de Teologie
Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, cu ocazia împlinirii a 100 de ani
de la nașterea pr. prof. univ. dr. Ene Braniște. Cu acest prilej, a rostit un cuvânt
intitulat: Părintele profesor Ene Braniște – un mare dascăl al teologiei românești.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
și a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.
Vineri, 11 octombrie
A primit în audienţă pe domnul conf. univ. dr. Adrian Lemeni.
Duminică, 13 octombrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședinţa patriarhală.
A participat la slujba Vecerniei în biserica Parohiei Sfânta Vineri – Pajura,
Protopopiatul 1 Capitală, și a rostit cuvânt de învăţătură cu ocazia prăznuirii
Sfintei Cuvioase Parascheva, hramul bisericii parohiale.
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Luni, 14 octombrie
A săvârșit Sfânta Liturghie în demisolul bisericii Parohiei Sfânta Cuvioasă
Parascheva – Voluntari, Protopopiatul Ilfov Nord, și a rostit cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului bisericii.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa i-a oferit domnului Florentin
Pandele, primarul orașului Voluntari, Diploma și medalia omagiale „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena“.
Marţi, 15 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A primit, la Palatul Patriarhiei, pe domnul Evanghelos Meimarakis,
Președintele Parlamentului Greciei, aflat într-o vizită oficială în România,
însoţit de o delegaţie parlamentară elenă. La întrevedere a mai participat
Excelenţa Sa domnul Grigorios Vassiloconstandakis, Ambasadorul Republicii
Elene la București.
Miercuri, 16 octombrie
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat Tradiţie și continuitate în
învăţământul teologic ortodox bihorean la Simpozionul naţional „90 de ani
de învăţământ teologic ortodox în Bihor“, organizat de Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Oradea, în perioada 16-18 octombrie 2013.
Joi, 17 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
și a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.
A primit în audienţă pe PC pr. Dragoș Bahrim, directorul Seminarului
Teologic Ortodox Liceal „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iași.
Vineri, 18 octombrie
A primit, la Reședinţa patriarhală, pe Preasfinţitul Părinte Iustin
Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului,
împreună cu un grup de preoţi pelerini, la întoarcerea dintr-un pelerinaj
în Ţara Sfântă.
300

Octombrie

Sâmbătă, 19 octombrie
A efectuat o vizită de lucru la Mănăstirea Pasărea.
Duminică, 20 octombrie
A participat la Sfânta Liturghie și a ţinut cuvânt de învăţătură în biserica
Parohiei Valea Crângului, Protopopiatul Urlaţi, apoi a oficiat o slujbă de
binecuvântare a Centrului de zi pentru copii „Sfântul Stelian“ din cadrul
filialei Urlaţi a Fundaţiei Bucuria Ajutorului.
Marţi, 22 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, la care au participat și părinţii protopopi.
A efectuat o vizită de lucru la Gospodăria viticolă Urlaţi a Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
Miercuri, 23 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
și a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.
Joi, 24 octombrie
A întâmpinat, pe podiumul din curtea Catedralei patriarhale, Icoana Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena în care se păstrează părticele din Cinstitul
Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Împărătese Elena și Icoana
făcătoare de minuni a Sfântului Împărat Constantin cel Mare din Mitropolia
de Corint, însoţite de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă
de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Dionisie de Corint. Aceste odoare
sfinte, precum și moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie de la Mănăstirea
Căldărușani, au fost aduse la București cu prilejul hramului Catedralei patriarhale – „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor“.
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt
de bun venit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Dionisie și un cuvânt
de mulţumire Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, și în special
Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscop al Atenei și al întregii
Grecii, pentru binecuvântarea adusă în ţara noastră prin aducerea acestor
odoare sfinte.
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De asemenea, Preafericirea Sa a adresat un cuvânt de binecuvântare pelerinilor prezenţi.
Vineri, 25 octombrie
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a arhimandritului Ambrozie Filiuţă, fost slujitor și Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale
din București.
Duminică, 27 octombrie
În ziua sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor
și al Catedralei patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Dionisie de Corint și un sobor de ierarhi, membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de preoţi și diaconi, pe podiumul din curtea Catedralei patriarhale.
După citirea Sfintelor Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
rostit un cuvânt de învăţătură despre înţelesurile duhovnicești ale acestora,
apoi a dat citire cuvântului intitulat „Sfinţii – prieteni ai lui Dumnezeu și ai
credincioșilor“.
La finalul Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a mulţumit Înaltpreasfinţitului
Părinte Dionisie pentru vizita în ţara noastră și pentru faptul că a adus la
București Icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci și din moaștele Sfintei Împărătese
Elena și Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Împărat Constantin cel Mare
din Mitropolia de Corint. De asemenea, Preafericirea Sa le-a mulţumit și tuturor celor implicaţi în buna desfășurare a hramului Catedralei patriarhale.
A participat la Concursul naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul“,
ediţia a VI-a (secţiunea Interpretare coruri parohiale mixte), în Aula Magna
Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a
adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare, intitulat „Comuniune și
spiritualitate în muzica bisericească“.
Luni, 28 octombrie
A prezidat, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, ședinţa
solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu tema: „2013
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– Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena și Anul comemorativ
Dumitru Stăniloae în Patriarhia Romană“.
A premiat, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, pe voluntarii
Crucii Roșii și membrii Asociaţiei Medicilor și Farmaciștilor Ortodocși Romani.
Preafericirea Sa le-a oferit Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena“ și i-a felicitat pentru activitatea depusă în perioada pelerinajului organizat cu ocazia hramului Catedralei patriarhale.
Marţi, 29 octombrie
A participat la slujba de Te Deum pentru deschiderea lucrărilor Sfântului
Sinod în Catedrala patriarhală.
A prezidat ședinţa de lucru a Sfântului Sinod, în Sala Sfântului Sinod din
Reședinţa patriarhală.
A primit în vizită de rămas-bun, la Reședinţa patriarhală, delegaţia greacă
din Mitropolia de Corint, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Dionisie,
Mitropolit de Corint, care și-a încheiat vizita în România, desfășurată în
perioada 24-29 octombrie 2013.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte
Mitropolit Dionisie pentru aducerea la București a Icoanei Sfinţilor Împăraţi
Constantin și Elena în care se păstrează părticele din Cinstitul Lemn al Sfintei
Cruci și din moaștele Sfintei Împărătese Elena și Icoana făcătoare de minuni
a Sfântului Împărat Constantin cel Mare din Mitropolia de Corint, precum și
pentru bucuria făcută poporului român prin intermediul acestora.
Miercuri, 30 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
Joi, 31 octombrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
și a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.
A primit în audienţă pe PC pr. dr. Liviu Petcu, asistent cercetător știinţific al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași.
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NOIEMBRIE
Vineri, 1 noiembrie
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei și Mitropolitul Olteniei.
A primit în audienţă pe PC pr. asist. univ. dr. Silviu Tudose, de la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București.
Duminică, 3 noiembrie
A oficiat slujba de târnosire a bisericii noi cu hramurile „Înălţarea Domnului“
și „Sf. M. Mc. Pantelimon“ a Parohiei Mărcuţa, Protopopiatul II Capitală.
Cu prilejul sfinţirii acestei noi biserici, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
rostit cuvânt de învăţătură în care vorbit despre importanţa sfinţirii unei biserici.
În continuare, Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie. După citirea Sfintei
Evanghelii, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat înţelesurile acesteia.
La finalul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii noastre a oferit PC
pr. Ioan-Gheorghe Roșescu, parohul bisericii, Ordinul „Sfinţii Împăraţi
Constantin și Elena“, preoţilor coslujitori Niculaie Aurel și Gheorghe Dan
le-a acordat Ordinul „Sfântul Ștefan cel Mare“, iar pe părintele coslujitor
Nicolae Stănculescu l-a hirotesit iconom stavrofor.
De asemenea, le-a oferit diplome de vrednicie binefăcătorilor care au contribuit la realizarea Centrului social-cultural din cadrul acestei parohii, pe care
Patriarhul României l-a sfinţit în încheierea acestui eveniment important din
viaţa parohiei Mărcuţa.
Luni, 4 noiembrie
A deschis lucrările Conferinţei Naţionale „Unitate dogmatică și specific naţional
în pictura bisericească“ (ediţia I), organizată de Comisia de pictură bisericească
a Patriarhiei Române, la Palatul Patriarhiei. Cu acest prilej, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a adresat pictorilor bisericești prezenţi un cuvânt de
binecuvântare, intitulat „Pictura bisericească – simbol de credinţă vizual“.
A prezidat Conferinţa pastoral-misionară semestrială de toamnă, cu tema:
„Implicaţiile pastorale și misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru
Stăniloae“, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei. La
conferinţă au participat clericii din Protopopiatele I, II, III Capitală, Ilfov
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Nord și Ilfov Sud, precum și preoţii de caritate din București și Ilfov.
În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat clericilor prezenţi un cuvânt de învăţătură intitulat: „Teologia mistică, suport
pentru lucrarea misionară“.
A adresat un mesaj de binecuvântare intitulat: „Responsabilitate și cooperare
pentru o viaţă sănătoasă, în duhul dreptei credinţe“, participanţilor la cea de-a
25-a Consfătuire Panortodoxă, cu tema „Boala – abordări eretice și oculte“,
care a avut loc în orașul Volos din Grecia, în perioada 4-6 noiembrie 2013.
A adresat un mesaj de felicitare domnului academician Dan Berindei, vicepreședintele Academiei Române, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viaţă.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Marţi, 5 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
Joi, 7 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit, la Palatul Patriarhiei, vizita unui numeros grup de cadre militare,
generali, amirali și ofiţeri de grad superior, membri ai Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“ (ANCMRR).
Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe membrii
ANCMRR pentru îndeplinirea datoriei sfinte faţă de ţară și neamul românesc, după exemplul înaintașilor lor.
La finalul întâlnirii, Patriarhul României a oferit Diploma omagială „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena“ celor 151 de membri ai ANCMRR care, la
rândul lor, i-au conferit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Emblema de Onoare a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza“.
Vineri, 8 noiembrie
A participat la Sfânta Liturghie, cu ocazia hramului – „Sfinţii Arhangheli
Mihail și Gavriil“, la capela militară din cadrul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române, București.
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La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvânt de învăţătură, intitulat „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil – ocrotitori
spirituali ai Jandarmeriei Române“.
A adresat un mesaj de felicitare Majestăţii Sale Regele Mihai I al României,
cu prilejul aniversării zilei onomastice.
Duminică, 10 noiembrie
A săvârșit slujba de sfinţire a picturii bisericii mari a Mănăstirii Pasărea din
judeţul Ilfov și Sfânta Liturghie, cu ocazia sărbătoririi a 200 de ani de la
înfiinţarea mănăstirii. Împreună cu Preafericirea Sa, au slujit Preasfinţitul
Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
Episcop-vicar patriarhal, și Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi și diaconi.
Cu acest prilej au fost sfinţite și clopotniţa, altarul de vară, magazinul de
obiecte bisericești, atelierele Patriarhiei Române din cadrul mănăstirii unde
se confecţionează veșminte preoţești și racle pentru sfinte moaște, stăreţia și
muzeul mănăstirii.
În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel a explicat textul Sfintei Evanghelii, care s-a citit în
această Duminică a 25-a după Rusalii, text în care se prezintă Pilda samarineanului milostiv.
La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a oferit Ordine sau Diplome
de onoare persoanelor care au contribuit la realizarea lucrărilor de restaurare
și reînfrumuseţare a mănăstirii. De asemenea, Preafericirea Sa a dăruit pentru
biserica mănăstirii o Cruce de binecuvântare, o Evanghelie, un Liturghier, un
Molitfelnic și mai multe cărţi de cult și duhovnicești. Credincioșilor prezenţi
le-au fost oferite iconiţe.
Luni, 11 noiembrie
A prezidat Sinaxa stareţilor și stareţelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, în
Sala Conventus a Palatului Patriarhiei. Tema sinaxei a fost: „Mănăstirile în faţa
crizei spirituale și economice de azi“.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a deschis lucrările sinaxei cu un cuvânt
intitulat „Criza materială cheamă pe om la convertire spirituală“.
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Marţi, 12 noiembrie
A coprezidat, împreună cu domnul academician Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, Sesiunea de comunicări știinţifice sub genericul
„Secularizarea averilor bisericești (1863). Motivaţii și consecinţe“.
Evenimentul a fost organizat de Patriarhia Română și Academia Română, în
Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, la împlinirea a 150
de ani de la adoptarea Legii pentru secularizarea averilor mănăstirești (1863),
act normativ cu implicaţii majore asupra vieţii Bisericii Ortodoxe Române până
în prezent.
În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un
cuvânt, intitulat „150 de ani de la adoptarea Legii secularizării averilor mănăstirești din 1863“.
Miercuri, 13 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
Joi, 14 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A primit în audienţă pe domnul Stejărel Olaru, secretar de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe la Departamentul Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon,
Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, pe Preasfinţitul Părinte Varlaam
Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și pe domnul conf. univ. dr. Adrian
Lemeni.
Vineri, 15 noiembrie
A primit, la Reședinţa patriarhală, în vizită de prezentare pe Excelenţa
Sa doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Regatului Norvegiei la
București.
Duminică, 17 noiembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reședinţa patriarhală.
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S-a întâlnit, în Sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei, cu participanţii la prima conferinţă a Simpozionului „Serile filocalice Dumitru
Stăniloae“, ediţia a XVIII-a, organizat de ASCOR București. Preafericirea
Sa le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţiile și importanţa acestor
întâlniri pentru viaţa duhovnicească, apoi le-a oferit tuturor volumul
„Implicaţiile pastorale și misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru
Stăniloae“, apărut la Editura „Cuvântul Vieţii“ a Mitropoliei Munteniei
și Dobrogei.
Luni, 18 noiembrie
A adresat un mesaj de condoleanţe Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul
Moscovei și al întregii Rusii, în urma prăbușirii unui avion de pasageri în
orașul Kazan, care a provocat moartea a peste 50 de persoane.
Marţi, 19 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
A primit în audienţă pe PC pr. Boian Alexandrovici, parohul bisericii ortodoxe românești din Malainiţa și protopop al Protopopiatului Dacia Ripensis,
Serbia.
Miercuri, 20 noiembrie
A primit, la Reședinţa patriarhală, o delegaţie a Primăriei orașului Guidonia
Montecelio din apropierea Romei, condusă de domnul primar Eligio Rubeis.
La întrevedere a mai participat domnul Viorel Badea, senator pentru românii
din Europa și Asia, vicepreședintele Comisiei românilor de pretutindeni din
Senatul României.
A hirotesit întru duhovnici șapte preoţi din Arhiepiscopia Bucureștilor, în
Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședinţa patriarhală.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal.
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Joi, 21 noiembrie
În ziua sărbătorii Intrarea în biserică a Maicii Domnului, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a săvârșit slujba de resfinţire a picturii bisericii parohiei
„Sfântul Ilie“ – Rahova, Protopopiatul III Capitală.
După slujba de resfinţire, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii. În cuvântul de
învăţătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Preafericirea Sa a vorbit
despre semnificaţiile duhovnicești ale sărbătorii Intrării în biserică a Maicii
Domnului.
La final, Patriarhul României a oferit parohiei Diploma omagială „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena“. Aceeași diplomă a fost oferită și pictorului
Dan Ivanovici, consilier patriarhal, care s-a ocupat de restaurarea picturii. De
asemenea, Preafericirea Sa a oferit pentru biserică o Cruce de binecuvântare și
mai multe cărţi de cult și duhovnicești.
A adresat un mesaj de felicitare, intitulat: „Darul vieţii ca timp de cultivare
a darurilor spirituale“, Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul
Banatului, la împlinirea a 90 de ani de viaţă.
Vineri, 22 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
Duminică, 24 noiembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reședinţa patriarhală.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu prilejul aniversării a 25 de ani de la
resfinţirea și redeschiderea Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel“ - Bărboi
din municipiul Iași.
A adresat un mesaj de binecuvântare cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la
înfiinţarea parohiei ortodoxe române „Sfântul Ioan Botezătorul“ din orașul
Montreal, Canada.
Marţi, 26 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul
Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.
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Miercuri, 27 noiembrie
A binecuvântat, la Reședinţa patriarhală, delegaţia condusă de
Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului,
care a însoţit racla cu cinstitele moaște ale Sfinţilor Împăraţi Constantin
și Elena de la Catedrala patriarhală într-un pelerinaj în Arhiepiscopia
Dunării de Jos.
A acordat un interviu Televiziunii TRINITAS a Patriarhiei Române,
în care a evocat personalitatea părintelui Cleopa Ilie de la Mănăstirea
Sihăstria din judeţul Neamţ, pentru realizarea unui film documentar
cu prilejul comemorării a 15 ani de la trecerea părintelui Cleopa la cele
veșnice.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Joi, 28 noiembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A adresat un mesaj de binecuvântare, cu titlul: „Unitate spirituală și demnitate naţională“, la deschiderea Congresului Spiritualităţii Românești, ediţia a
XVII-a, organizat la Alba Iulia, în perioada 28 noiembrie-1 decembrie 2013.
Vineri, 29 noiembrie
A participat la Adunarea festivă a Academiei Române consacrată împlinirii a
95 de ani de la Marea Unire din 1918.
Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt,
intitulat „Libertatea și unitatea – componente ale demnităţii naţionale“.
A primit în audienţă pe domnul prof univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator – președintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad.
A adresat un mesaj de condoleanţe la slujba de înmormântare a PC pr. Cristian
Gheorghe Baroianu de la parohia Sintești, judeţul Ilfov, Protopopiatul Ilfov
Sud.
Sâmbătă, 30 noiembrie
În ziua sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul
României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit Sfânta Liturghie și a
rostit cuvânt de învăţătură în Catedrala patriarhală.
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DECEMBRIE
Duminică, 1 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reședinţa patriarhală.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit, în Catedrala patriarhală, slujba de Te
Deum și a rostit un cuvânt de învăţătură intitulat: „Contribuţia Bisericii la
realizarea unităţii naţionale“.
A participat la recepţia organizată de domnul Traian Băsescu, Președintele
României, cu prilejul Zilei Naţionale a României, în Sala Unirii a Palatului
Cotroceni.
A primit în audienţă pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul
Târgoviștei și Exarh patriarhal, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul
Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării
de Jos, și Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.
Luni, 2 decembrie
A săvârșit, în Catedrala patriarhală, slujba Parastasului întru pomenirea părintelui arhimandrit Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ,
la împlinirea a 15 ani de la trecerea acestuia la cele veșnice. Împreună cu
Preafericirea Sa, au slujit mai mulţi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, și un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa
membrilor Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc și Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, preoţi, profesori, stareţi, stareţe, monahi,
monahii, de la mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor și din alte eparhii,
studenţi teologi, elevi seminariști și credincioși.
Evenimentul comemorativ dedicat părintelui Cleopa, organizat la iniţiativa
și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a continuat în
Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, unde a fost vernisată expoziţia
de fotografie dedicată marelui duhovnic de la Mănăstirea Sihăstria.
După vernisaj, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei,
a fost difuzat în premieră un film despre viaţa și personalitatea părintelui
arhimandrit Cleopa Ilie, realizat de postul de televiziune TRINITAS TV al
Patriarhiei Române.
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Ultima parte a evenimentelor comemorative a fost dedicată evocărilor marelui duhovnic român de către cei care l-au cunoscut.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit cuvântul „Părintele Cleopa Ilie,
luminător de suflete pe calea mântuirii“ și a prezentat un volum de mărturii și
evocări despre viaţa și personalitatea marelui duhovnic român.
La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de ierarhi,
membri ai Sfântului Sinod, a sfinţit placa memorială în fosta chilie a părintelui arhimandrit Cleopa Ilie din Reședinţa patriarhală.
Marţi, 3 decembrie
A binecuvântat, la Reședinţa patriarhală, delegaţia condusă de Preasfinţitul
Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor,
care a însoţit racla cu cinstitele moaște ale Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena
de la Catedrala patriarhală într-un pelerinaj în Arhiepiscopia Timișoarei,
Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Caransebeșului și Episcopia Devei și
Hunedoarei.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea
„Sfântul Ioan Botezătorul“ din Essex, Anglia.
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Victorin Oanele, stareţul Mănăstirii
Sihăstria din judeţul Neamţ.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Miercuri, 4 decembrie
A participat la Simpozionul „Părintele Galeriu – Astăzi“, în Amfiteatrul
Dumitru Stăniloae al Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul“ din
București.
În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat
celor prezenţi cuvântul intitulat „Părintele Constantin Galeriu – Teolog al
bucuriei pascale“.
A primit, la Palatul Patriarhiei, pe Eminenţa Sa Cardinalul Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creștine, aflat într-o
vizită oficială în România. La întrevedere au mai participat Înaltpreasfinţitul
Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal,
Excelenţa Sa Monseniorul Francisco-Javier Lozano, Nunţiul Apostolic în
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România, și Excelenţa Sa domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Ambasadorul
României la Vatican.
A primit în audienţă pe PC pr. Bogdan-Ioan Popescu, preot slujitor la biserica ortodoxă românească „Sfânta Parascheva“ din Bruxelles.
Joi, 5 decembrie
A primit, la Reședinţa patriarhală, în vizită de prezentare pe Excelenţa Sa
domnul Joao-Bernardo Weinstein, Ambasadorul Portugaliei în România.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A participat la spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor“, ediţia a V-a,
organizat de Sectorul învăţământ și activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei
Bucureștilor în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București
și Protopopiatele I, II și III Capitală, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a
Palatului Patriarhiei.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor prezenţi cuvântul intitulat „Sfântul Nicolae – Simbol al blândeţii și bunătăţii“.
Vineri, 6 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Biserica
„Sfântul Nicolae“ – Ghica, paraclis universitar, din Capitală, cu ocazia serbării
hramului. Patriarhul României i-a oferit PC pr. Vasile Gavrilă, parohul bisericii, Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“, iar comunităţii parohiale
Diploma și medalia omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“.
De asemenea, Preafericirea Sa a oferit, pentru biserică, o Cruce de binecuvântare și mai multe cărţi liturgice și duhovnicești.
A transmis un mesaj de binecuvântare, intitulat: „Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca la ceas de înnoire“, cu ocazia inaugurării Campusului
Teologic „Nicolae Ivan“ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Duminică, 8 decembrie
A săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Catedrala
patriarhală.
Luni, 9 decembrie
A primit, la Palatul Patriarhiei, pe Excelenţa Sa Arhiepiscopul Jean-Louis
Brugučs, directorul Bibliotecii Apostolice și al Arhivelor Vaticanului. La
313

AGENDA DE LUCRU A PATRIARHULUI ROMÂNIEI

întrevedere a mai participat Excelenţa Sa domnul Bogdan Tătaru-Cazaban,
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.
A primit în audienţă pe Preasfinţitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
A primit în audienţă pe PC pr. cons. Sorin Șelaru, directorul Reprezentanţei
Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituţiile europene, Bruxelles.
Marţi, 10 decembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la care au participat și părinţii protopopi.
Miercuri, 11 decembrie
A primit în audienţă pe PCuv. monah Meletie Shattahi, fost student sirian
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
După slujba Vecerniei, a rostit cuvânt de învăţătură în Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon Nou“ – Paraclis patriarhal, din București, cu ocazia
hramului.
La final, Preafericirea Sa a dăruit pentru Catedrala mitropolitană „Sfântul
Spiridon Nou“ – un set de Sfinte Vase, realizat în Atelierele Institutului Biblic
și de Misiune Ortodoxă ale Patriarhiei Române și mai multe cărţi liturgice și
duhovnicești.
Joi, 12 decembrie
A primit în audienţă pe PC pr. Samir Gholam, parohul Catedralei „St. George“
din Londra, a Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene din Insulele Britanice și
Irlanda.
A adresat un mesaj de binecuvântare, intitulat „Lucrarea misionară a Bisericii
prin muzică“, la deschiderea Simpozionului Internaţional de Muzicologie
Bizantină 300 DE ANI DE ROMÂNIRE, organizat de Universitatea Naţională
de Muzică din București și Academia Română – Institutul de Istoria Artei
„G. Oprescu“.
A primit grupuri de colindători în Sala Europa Christiana a Palatului
Patriarhiei.
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Vineri, 13 decembrie
A participat la Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Bucureștilor,
cu tema „Cooperarea dintre profesorii de religie și clerul bisericesc în programe educaţionale comune“, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei.
În deschiderea lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor
prezenţi un cuvânt intitulat „Liant între școală și parohie“. În cadrul întâlnirii
a fost lansat volumul de studii Șerban Cantacuzino, Antim Ivireanul și Neofit
Cretanul – Promotori ai limbii române în cult, apărut la Editura Cuvântul
Vieţii a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.
Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit celor nouă
autori ai volumului Diploma de onoare și Medalia „Sfântul Apostol Andrei,
Ocrotitorul României“.
Duminică, 15 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reședinţa patriarhală.
Marţi, 17 decembrie
În ziua de pomenire a Sfântului Proroc Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel și-a sărbătorit onomastica. Înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, cler și numeroși credincioși, autorităţi locale și
centrale, profesori de teologie, Patriarhul României s-a rugat și a mulţumit
lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericirii Sale, asupra
ierarhilor, clericilor și credincioșilor. Întâistătătorul Bisericii noastre a săvârșit
Sfânta Liturghie și a participat la slujba de Te Deum, în Catedrala patriarhală.
Au urmat un scurt concert de colinde și un moment festiv în Sala Europa
Christiana a Palatului Patriarhiei.
Miercuri, 18 decembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei
Bucureștilor.
A acordat, la Reședinţa patriarhală, Diploma omagială și Medalia „Sfinţii
Împăraţi Constantin și Elena“ reprezentanţilor Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși
Români, filiala Mizil (LTCOR), judeţul Prahova, și Asociaţiei Studenţilor
Teologi Ortodocși din București (ASTO).
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A participat la Concertul tradiţional de colinde al Patriarhiei Române
„Răsăritul cel de Sus“, în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei.
Cu acest prilej, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare, cu titlul:
„Colindele de Crăciun – lumină și bucurie“.
Joi, 19 decembrie
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.
A prezidat ședinţa de lucru a Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc
și a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor reunite.
La finalul ședinţei, Preafericirea Sa a oferit membrilor celor două permanenţe
Diploma și Medalia omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena“.
A primit grupuri de colindători în Sala Europa Christiana a Palatului
Patriarhiei.
Vineri, 20 decembrie
A primit în audienţă pe PCuv. arhim. Ilarion Urs, stareţul Mănăstirii Sâmbăta
de Sus, Arhiepiscopia Sibiului.
A primit grupuri de colindători în Sala Europa Christiana a Palatului
Patriarhiei.
Duminică, 22 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în Paraclisul
„Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reședinţa patriarhală.
Luni, 23 decembrie
A primit colindători în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.
Marţi, 24 decembrie
A primit la Reședinţa patriarhală soborul Catedralei patriarhale cu Ajunul
Crăciunului.
Miercuri, 25 decembrie
În ziua slăvitului praznic al Nașterii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit
cuvânt de învăţătură în Catedrala patriarhală.
316

Decembrie

După Sfânta Liturghie, Preafericirea Sa a fost colindat la Reședinţa patriarhală de Corala „Nicolae Lungu“ a Catedralei patriarhale.
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori.
A adresat un mesaj de binecuvântare tuturor românilor, din ţară și din străinătate, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului (2013) și a Anului Nou (2014).
Duminică, 29 decembrie
A participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvânt de învăţătură în biserica
Mănăstirii Ţigănești din Arhiepiscopia Bucureștilor.
Luni, 30 decembrie
A adresat un mesaj de condoleanţe Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul
Moscovei și al întregii Rusii, în urma atentatelor produse în orașul Volgograd,
în ziua de duminică, 29 decembrie 2013, care au provocat moartea a peste 30
de persoane și rănirea multora.
Marţi, 31 decembrie
La trecerea în Anul Nou civil 2014, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat slujba trecerii dintre ani, în Catedrala
patriarhală, fiind înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în prezenţa a
numeroși credincioși.
La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor prezenţi cuvântul
intitulat „Mulţumirea sau recunoștinţa – cea mai înaltă demnitate a omului“.
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Preotul Profesor Academician Niculae M. Popescu
– La 50 de ani de la trecerea sa la cele veșnice –
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu
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Studiul de faţă reprezintă o evocare a Părintelui profesor Niculae M. Popescu,
cel care a fost un preot desăvârșit, un profesor înţelept, un bun român, un iubitor
al trecutului nostru și al preoţilor de altădată. Se cuvine, ca măcar acum, după o
jumătate de veac de când nu mai este printre noi, să ne reamintim de vrednicul
„preot de mir adormit în Domnul” și să-i punem în lumină strădaniile culturale,
artistice și duhovnicești, ca pildă vrednică de urmat pentru preoţii și profesorii de
teologie de azi.

A trecut o jumătate de secol de când s-a mutat la Domnul – foarte înaintat
în vârstă, singur și îndurerat de pierderea unicului său fiu, apoi a soţiei – fostul
profesor de Istoria Bisericii Române de la Facultatea de Teologie din București
și membru titular al Academiei Române, Preotul Niculae M. Popescu. Se
cuvine dar, ca măcar acum, după o jumătate de veac de când nu mai este printre noi, să ne reamintim de acest vrednic „preot de mir adormit în Domnul”
și să-i punem în lumină strădaniile culturale, artistice și duhovnicești, ca pildă
vrednică de urmat pentru preoţii și profesorii de teologie de azi.
Niculae M. Popescu s-a născut la 10 februarie st.v. (22 st.n.) 1881,
într-o familie veche preoţească din satul Dâmbovicioara, în sudul judeţului
Dâmboviţa. Familia sa era atestată documentar încă din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea. Viitorul preot și profesor era – după propria sa mărturisire – cel de-al cincilea preot din familie. Bunicul său era preotul Dumitru
(1820-1868), căruia i-a închinat câteva pagini emoţionante în cartea sa Preoţi
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de mir adormiţi în Domnul1, iar tatăl era preotul Mihai (1859-1930), slujitor
tot la biserica din Dâmbovicioara. Și-a început învăţătura la școala primară
din comuna învecinată Braniștea, lângă Titu. În toamna anului 1893 a susţinut examenul de admitere la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din
București, întemeiat în 1872 de fostul mitropolit primat Nifon (1850-1875),
clasificându-se pe primul loc. În acest seminar a avut profesori destoinici,
între care îi menţionăm pe preotul orientalist dr. Constantin Popescu (18941928), preotul Ștefan Călinescu (1874-1915), un apreciat autor de manuale
școlare, profesorul universitar de teologie dr. Constantin Chiricescu, profesorul de muzică psaltică Ion Popescu-Pasărea (1893-1939), profesorii de
discipline „laice” Constantin Georgian la Limba latină, Constantin Banu
la Limba română și Istorie, câţiva viitori profesori universitari, între care și
matematicianul Gheorghe Ţiţeica, viitorul academician.
Nu am aflat motivele pentru care a fost nevoit să părăsească Seminarul
în februarie 1901. În această situaţie, s-a angajat ca pedagog la unele școli
din București. Concomitent a dat examen de diferenţă la Liceul „Sfântul
Sava”, iar în iunie 1902 și-a susţinut aici examenul de bacalaureat. În
toamna anului 1902 s-a înscris la Facultăţile de Litere-Filosofie și de
Teologie din București. Printre profesorii săi de la Teologie s-au numărat cunoscuţii teologi dr. Dragomir Demetrescu la Istoria bisericească,
dr. Constantin Chiricescu la Istoria dogmelor și Patrologie, dr. Dumitru
Boroianu la Drept bisericesc, preotul Constantin Nazarie la Morală, tânărul
dr. Ioan Mihălcescu – viitorul mitropolit Irineu – la Dogmatică, dr. Badea
Cireșeanu la Liturgică, Pastorală, Omiletică și Catehetică. La Facultatea
de Litere și Filosofie a avut profesori și mai iluștri, între care îi vom cita
doar pe viitorii academicieni Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, slavistul Ioan
Bogdan, geograful Simeon Mehedinţi și alţii. În 1907 și-a susţinut examenul de licenţă în Teologie, cu noul profesor de Teologie Nicolae Dobrescu,
întors în 1906 de la studiile finalizate la Universitatea din Viena. Teza se
intitula Viaţa și activitatea dascălului de cântări Macarie Ieromonahul, pe
care a tipărit-o în anul următor la București. Tot în anul 1908 și-a susţinut
examenul de licenţă la Facultatea de Litere și Filosofie.
Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Ed. Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1942, pp. 112-115.
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În același an s-a căsătorit cu Eufrosina Avramescu, fiică de preot din
Târgoviște, iar în ziua de 29 august 1908 a fost hirotonit diacon în Catedrala
mitropolitană din București, de către arhiereul Nifon Niculescu Ploieșteanul,
pe seama bisericii Mănăstirii Zamfira. Apreciat încă de atunci, fosta „Casă a
Bisericii” din București l-a trimis, în vara anului 1909, în Banat, ca să viziteze
bisericile românești de acolo. Cu acest prilej, a cercetat biserici și cărţi vechi
de slujbă cu însemnările lor. Rezultatul cercetărilor s-a concretizat într-un
studiu pe care l-a publicat cu titlul „Prin Banatul timișan”2.
A slujit ca diacon la Zamfira timp de doi ani, până în toamna anului 1910, când a obţinut, prin concurs, o bursă de specializare pentru studii istorice la Universitatea din Viena. Înaintea lui făcuseră acolo strălucite
studii de specializare alţi doi tineri teologi români: Nicolae Dobrescu din
București (1902-1905) și sibianul Silviu Dragomir (1909-1911), amândoi
viitori membri ai Academiei Române. La Universitatea din Viena a urmat
cursuri de filologie greacă și slavă, având profesori de renume, printre care și
reputatul istoric ceh Konstantin Joseph Jirecek (1854-1918), care în 1914 va
fi ales membru de onoare al Academiei Române. Acolo, la Viena, a obţinut
doctoratul în istorie, cu teza Nifon II Patriarhul Constantinopolului3. Este
bine să notăm aici faptul că în timpul studiilor la Viena a slujit ca diacon la
capela românească de acolo (Löwelstrasse 8), deschisă și sfinţită în anul 1906,
prin strădaniile preotului militar dr. Virgil Ciobanu (mai târziu medic și șef
de lucrări la Facultatea de Medicină din Cluj).
Reîntors în ţară, în anul 1913 a fost numit diacon la Biserica Cotroceni
din București, la care a slujit până în 1920. Prin 1915 a fost numit „secretar de redacţie” al revistei Amvonul, editată de „Societatea clerului român
Ajutorul”, cu sediul în București. Se pare că prin 1916 a fost ales secretar al
acestei societăţi, slujire pe care a deţinut-o până în 1919.
În acești ani ai tinereţii – mai ales în 1914 – diaconul Niculae M. Popescu
era mereu prezent în paginile unor periodice bisericești, dar a tipărit și câteva
cărţi în volum, care îi prevedeau un viitor strălucit în cercetările istorice.
Consemnăm câteva dintre lucrările publicate: Patriarhii Ţarigradului prin
Articol publicat în: Biserica Ortodoxă Română, XXXIV (1910-1911), pp. 1198-1202,
1276-1287 și XXXV (1911-1912), pp. 93-99, 204-215 și 351-358 și extras.
3
Publicată în: Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice, seria a II-a, XXXVI
(1913-1914), pp. 731-798 și extras, 68 p.
2
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Ţările românești. Veacul al XVI-lea, București, 1914, 48 p. (extras din revista
Convorbiri Literare), prima cercetare a unei astfel de teme. A urmat Viaţa și
faptele domnului Ţării Românești Constandin Brâncoveanu care a fost tăiat de
turci la Ţarigrad împreună cu patru feciori și cu un boier (București, Tipografia
Cărţilor Bisericești, 1914, 43 p.; lucrare publicată iniţial în revista Biserica
Ortodoxă Română, XXXVIII (1914-1915), nr. 3-4, pp. 355-382). Cartea îi
fusese solicitată de către mitropolitul primat Conon Arămescu-Donici „ca
să se împartă în dar creștinilor la 15 august 1914, cu prilejul pomenirii de
două sute de ani de la moartea martirului domn Constandin Brâncoveanu”.
În 1915 a apărut o ediţie nouă, la „Institutul de Arte grafice C. Sfetea”, cu
82 de pagini și ilustraţii (în colecţia numită Biblioteca Societăţii Steaua). În
1934, cartea a fost reeditată la Tipografia Institutului Biblic și de Misiune
al Patriarhiei, cu prilejul împlinirii a 220 de ani de la moartea martirică a
domnitorului.
În 1914-1915 a publicat, tot în revista Biserica Ortodoxă Română,
„Catagrafia Eparhiei Ungrovlahiei în anul 1810” (mai multe numere, apoi
în extras, 88 p.). Era o statistică a parohiilor și a preoţilor din acel an, cerută
de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, pe care autorităţile rusești
de ocupaţie din Principate îl numiseră „exarh” peste Mitropoliile din Iași și
București.
Mai notăm și alte câteva mici studii publicate în revista Biserica Ortodoxă
Română: „Ediţiile Prohodului Ieromonahului Macarie și ediţiile altora”
(1908-1909, pp. 427-441 și extras, 15 p.); „Biserica din Râfov-Prahova”
(1911-1912, pp. 1137-1140); „Știri noi despre Macarie ieromonahul, dascălul de cântări și directorul tipografiei din Mănăstirea Căldărușani” (mai
multe numere din 1915-1916 și 1916-1917, și extras).
În revista Convorbiri Literare consemnăm un studiu despre „Dionisie,
mitropolitul Ungrovlahiei, 24 iunie – 24 decembrie 1672” (în 1914 și extras).
În Revista Ortodoxă din București a publicat, tot în anul 1914, articolele:
„Domniţa Caplea și Patriarhul Nifon” (pp. 113-117) și „Neagoe Basarab și
Sfântul Nifon” (pp. 140-143). În revista Amvonul notăm articolele: „Biserica
din comuna Dâmbovicioara” (1915-1916, pp. 24-29), „Bisericile din orașul
Târgoviște în anul 1810” (pp. 149-156), „Când se prăznuiește pomenirea
Sfintei Ecaterina” (pp. 263-272), un necrolog pentru „Mitropolitul Ioan
Meţianu de la Sibiu” (pp. 321-323).
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După realizarea „României Mari”, în 1918, s-a deschis o nouă pagină
în cartea vieţii Părintelui Niculae M. Popescu. Astfel, la 13 decembrie 1920
a fost hirotonit preot pentru Biserica „Schitu Măgureanu”, de către arhiereul
Platon Ciosu Ploieșteanul; a slujit aici până în anul 1926, când a fost transferat la Biserica „Bradu Boteanu”; acolo va sluji până în 1933, de când a rămas
numai la catedră. În paralel, a fost, pentru perioade scurte de timp, director
al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei (1919-1923), deci în timpul mitropolitului primat Miron Cristea, viitorul patriarh, și director al Seminarului
„Nifon Mitropolitul” (15 august 1923 – 31 martie 1924).
Curând i s-a recunoscut valoarea de cercetător al trecutului Bisericii
Ortodoxe Române, fiind numit atunci – prin concurs – profesor titular la
catedra de „Istoria Bisericii Ortodoxe Române” de la Facultatea de Teologie
din București, începând cu data de 1 iunie 1922. A funcţionat până la pensionare, la sfârșitul anului universitar 1946, deci timp de 24 de ani. Trebuie să
notăm că primul titular al catedrei de „Istoria Bisericii Ortodoxe Române” de
la Facultatea din București a fost Nicolae Dobrescu (1906-1914), cu studii
la Universitatea din Viena, temeinic cercetător al trecutului Bisericilor din
Ţara Românească și Moldova în secolele XIV-XV, membru corespondent al
Academiei Române (1911). Din nefericire, Nicolae Dobrescu a trecut la cele
veșnice la numai 40 de ani, în vara anului 1914, și de atunci până în anul
1922 catedra a fost suplinită pentru perioade scurte de timp de profesori fără
o pregătire corespunzătoare pentru acestă disciplină.
Astfel, Părintele Niculae M. Popescu a devenit coleg cu foștii săi profesori Dragomir Demetrescu, Dumitru Boroianu, Constantin Nazarie, Ioan
Mihălcescu (viitorul mitropolit Irineu), dar și cu cei dintr-o „generaţie”
mai nouă: Ioan Popescu-Mălăești, Șerban Ionescu, Petre Vintilescu, Teodor
M. Popescu, Grigorie Cristescu, Haralambie Rovenţa, Vasile Ispir, Nichifor
Crainic, Ioan Coman, iar mai târziu, cu câţiva profesori veniţi de la alte facultăţi:
Lazăr Iacob, Grigorie Pișculescu (Gala Galaction), arhimandritul Iuliu Scriban,
precum și cu tinerii asistenţi de atunci și viitori profesori: Nicolae Chiţescu,
Emilian Vasilescu, Ioan Rămureanu, Ene Braniște, Gheorghe Moisescu,
Nicolae Nicolaescu – o adevărată „generaţie de aur” a facultăţii bucureștene!
Părintele Niculae Popescu a pregătit – în afară de asistenţii pomeniţi – viitori profesori din a doua jumătate a secolului al XX-lea, și câţiva viitori ierarhi,
între care și Patriarhul Justinian Marina și Mitropolitul Firmilian Marin al
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Olteniei, precum și mulţi stareţi de mănăstiri, consilieri eparhiali, protopopi,
dar mai ales numeroși preoţi de mir răspândiţi pe întreg cuprinsul ţării, în
speţă în Mitropolia Ungrovlahiei. Apoi, câţiva licenţiaţi ai Facultăţii bucureștene și-au susţinut tezele de doctorat la catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe
Române. Între aceștia îi consemnăm pe Constantin Tomescu (1927) și Toma
Bulat (1927), care vor fi numiţi profesori la Facultatea de Teologie din Chișinău,
preotul folclorist Dumitru Furtună din Dorohoi (1927), preotul Constantin
Bobulescu din Iași, preotul profesor Gheorghe Cotoșman de la Academia
Teologică din Caransebeș (1941), diaconul Gheorghe Moisescu (1942), care
îi va fi asistent și îi va urma la catedră din anul 1950, diaconul Ion PopescuCilieni din Craiova (1945), preotul Niculae Șerbănescu (1947), care va ocupa
aceeași catedră dar mult mai târziu, preotul Gheorghe Liţiu din Arad (1948).
Toţi aveau teze de doctorat de excepţie care au fost și tipărite. Mulţi absolvenţi
ai Facultăţii și-au susţinut examenul de licenţă tot la catedra de Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, lucrate sub îndrumarea titularului acesteia; de regulă se
prezentau monografii de mănăstiri și schituri, dar și alte teme. Unele dintre ele
au fost publicate – rezumativ – în paginile revistei Biserica Ortodoxă Română.
În legătură cu activitatea sa la catedră, consider că merită să reţinem
cuvintele scrise în 1963 de către fostul său student și doctorand, Părintele
Niculae Șerbănescu: „Ca profesor n-a silit pe nimeni să vină la cursul său și
totuși, la orele de Istoria Bisericii Ortodoxe Române sala era plină de studenţi, căci prelegerile lui vrăjeau prin frumuseţea frazei și reţineau atenţia
prin claritatea și înlănţuirea logică a ideilor. Scopul pe care-l urmărea era mai
ales să îi deprindă pe studenţi să știe a face istorie. Prelegerile lui se încheiau,
de obicei, cu un succint rezumat, iar eroii lor erau în așa fel înfăţișaţi, că
ușor se fixau în memorie [...]. Convorbirile știinţifice cu el aveau darul să te
umple de entuziasm și de dragoste faţă de trecutul nostru sub toate aspectele.
Păcat însă, că nu a străbătut la curs Istoria Bisericii Ortodoxe Române în
toată întinderea ei și mai ales că nu a putut lăsa pentru posteritate o sinteză
a acestei discipline. El dorea să facă lucrul perfect și de aceea elaborarea unui
manual de Istoria Bisericii Ortodoxe Române a privit-o cu înfrigurare și a tot
amânat-o până ce l-a prins ceasul morţii”4.
Pr. Niculae Şerbănescu, „Preotul Profesor Nicolae M. Popescu”, în: Biserica Ortodoxă
Română, LXXXI (1963), nr. 1-2, p. 78.
4
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Și totuși, o adevărată și binemeritată cinstire pentru Părintele Niculae
Popescu a venit din partea Academiei Române. Încă din 10 iunie 1920, la
propunerea lui Nicolae Iorga – se pare și a lui Dimitrie Onciul și Ioan Bogdan
– a fost ales membru corespondent al înaltului for cultural al ţării. Iar după
trei ani, la 5 iunie 1923, a fost ales membru titular, în locul rămas vacant
după moartea ilustrului istoric bucovinean Dimitrie Onciul (26 octombrie
1856 – † 20 martie 1923), profesor la Facultatea de Litere și Filosofie a
Universităţii din București (din 1896) și director al Arhivelor Statului din
București (1900-1923). La vremea respectivă, Niculae Popescu era singurul
preot membru titular al Academiei; înaintea lui mai fuseseră aleși ca titulari, în secţiunea istorică, episcopii Melchisedec Ștefănescu al Romanului,
Nicolae Popea al Caransebeșului și profesorul Constantin Erbiceanu de la
Facultatea de Teologie din București. Ca membri onorari sau corespondenţi
mai erau în Academie câţiva ierarhi și preoţi. După el, din rândul profesorilor
de la Facultatea de Teologie din București, au fost aleși ca titulari, Nichifor
Crainic (1940) și Grigorie Pișculescu (Gala Galaction, 1947), iar din afară,
episcopul Nicolae Colan de la Cluj (1942). În ședinţa publică solemnă din 3
iunie 1925 și-a rostit îndătinatul discurs de recepţie, despre Dimitrie Onciul,
în care făcea elogiu ilustrului dispărut. Răspunsul la acest discurs i-a revenit
lui Nicolae Iorga, care îl îndemna atunci să nu se ocupe în viitor numai de
activitatea ierarhilor, ci și de activitatea smeriţilor preoţi de ţară, ceea ce noul
academician a și făcut.
Câţiva ani mai târziu, Părintele Niculae Popescu a fost ales vicepreședinte
al Academiei Române (30 mai 1939 – 1 iunie 1943); în această perioadă
au funcţionat ca președinţi filosoful Constantin Rădulescu-Motru (19381941) și geologul Ion Simionescu (1941-1944), ca vicepreședinţi: filosoful
Ion Petrovici (1938-1941) și inginerul Nicolae Vasilescu Karpen (19421944); secretar general era istoricul Alexandru Lapedatu (1939-1948). Între
anii 1941-1945, Părintele Popescu a fost ales președinte al „secţiei istorice” a
Academiei, într-o perioadă când în secţia respectivă se găseau mari personalităţi ale culturii românești, precum geograful Simion Mehedinţi, sociologul
Dimitrie Gusti, filosoful Petre Negulescu, economistul Victor Slăvescu, istoricii Ioan Lupaș, Silviu Dragomir, Ion Nistor și Alexandru Lapedatu, generalul Radu Rosetti și alţii. Am consemnat aceste nume doar ca să ne convingem
de prestigiul de care se bucura preotul profesor Niculae Popescu în faţa lor.
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În această calitate de academician, a prezentat rapoarte și comunicări în
plenul Academiei sau în cadrul „secţiei istorice”, a rostit conferinţe la Sala
Dalles din București ori la Universitatea de vară de la Vălenii de Munte, întemeiată și condusă de Nicolae Iorga. Tot în calitate de membru al Academiei,
a fost delegat la Congresele internaţionale de Bizantinologie de la București
(1924), Belgrad (1927), Sofia (1934) și Roma (1936), prezentând comunicări sau luând parte la discuţii în plen sau în secţiuni.
Din nefericire, în iunie 1948, când noile autorităţi comuniste din ţara
noastră au creat „Academia Republicii Populare Române”, preotului profesor
Niculae Popescu i s-a retras titlul de academician, așa cum s-a întâmplat cu
peste o sută dintre colegii săi (titulari, corespondenţi, onorari).
Paralel cu activitatea sa de profesor universitar și de academician,
Părintelui Niculae Popescu i s-au încredinţat și alte slujiri. Astfel, din 1923
până în 1948 a fost membru în Comisia Monumentelor Istorice, membru
în Comisia de nomenclatură a străzilor din București (1925-1945), membru
în comitetul de conducere al Muzeului Militar (din 1926), secretar general
în Ministerul Cultelor (1931) în timpul guvernării lui Nicolae Iorga, apoi
ministru subsecretar de stat la Ministerul Cultelor și Artelor (30 martie 1938
– 28 septembrie 1939), în timp ce erau miniștri episcopul Nicolae Colan
de la Cluj, urmat de bihoreanul Nicolae Zigre. În cadrul Bisericii a fost ales
membru în Comitetul tehnic al Editurii Institutului Biblic și de Misiune,
membru în Comisia de pictură bisericească a Patriarhiei Române. Am aflat
de la cei care l-au cunoscut că între anii 1932-1940 a fost profesor de Religie
la o clasă specială organizată pentru viitorul rege Mihai, probabil recomandat
tot de către Nicolae Iorga.
Deși mulţi se așteptau la o intensificare a muncii de cercetare a trecutului Bisericii noastre după alegerea sa în Academia Română, Părintele Niculae
Popescu a fost acum mai puţin prolific; de fapt, era și prea mult angajat în
alte probleme, așa cum vom relata în paginile următoare. Principalele sale
studii din această perioadă au apărut în revista Biserica Ortodoxă Română,
mai ales după 1934, de când conducerea ei a fost încredinţată discipolului
său, diaconul Gheorghe I. Moisescu (Părintele Popescu se găsea în „comitetul
de redacţie” din 1921 până în 1940).
Iată principalele studii publicate în această perioadă: „Mitropolitul
Ungrovlahiei Dositei Filitti” (în: Universul Literar, XLIII (1927), pp. 51-63);
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„Mănăstirea Zamfira” (în: Boabe de grâu, IV (1915), nr. 33, pp. 98-101);
„Viaţa și faptele părintelui Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Românești”
(în: Biserica Ortodoxă Română, LII (1934), nr. 5-6, pp. 289-305 și extras,
16 p.; 21942, 33 p.); „N-a existat un mitropolit moldovean Teoctist în anii
1491-1498” (în: Biserica Ortodoxă Română, LII (1934), nr. 11-12, pp. 738743), în care dovedește falsitatea a două acte din acei ani, în care era pomenit
un ierarh cu acest nume; „Macarie psaltul. La o sută de ani de la moartea lui (1836-1936)” (în: Biserica Ortodoxă Română, LIX (1936), nr. 9-10,
pp. 545-572 și extras); „Gheorghe David, Mitropolitul Moldovei, †1508,
aprilie” (în: Biserica Ortodoxă Română, LIV (1936), nr. 1-2, pp. 1-13, și în
extras), în care stabilește data exactă a morţii și că înainte de ea ar fi îmbrăcat „marea schismă” sub numele de David; „Episcopul Melchisedec” (în:
Biserica Ortodoxă Română, LX (1942), nr. 5-6, pp. 172-176); „Pomenirea
Mitropolitului Petru Movilă și a Sinodului de la Iași” (în: Biserica Ortodoxă
Română, LX (1942), nr. 9-10, pp. 387-402); „Pomenirea a trei sute de ani
a Sinodului de la Iași” (în: Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii
Istorice, tom XXV, București, 1943 și extras, 19 p.); „De la priveghiu la privighetoare” (în: Biserica Ortodoxă Română, LXI (1943), nr. 4-6, pp. 207-224),
o conferinţă ţinută la Sala Dalles, în care se ocupa cu originea latină a acestor cuvinte; „Cum se zugrăveau icoanele în vechime?” (în: Biserica Ortodoxă
Română, LXII (1944), nr. 1-3, pp. 1-5); „Corespondenţa lui Iosif Gheorghian
cu Vladimir Guettée” (în: Biserica Ortodoxă Română, LXII (1944), nr. 9-12,
pp. 263-315 și extras, 55 p.), în care prezenta schimbul de scrisori între
mitropolitul primat Iosif cu acel preot catolic francez trecut la Ortodoxie;
„Ciril Lucaris și Ortodoxia română ardeleană” (în: Biserica Ortodoxă Română,
LXIV (1946), nr. 7-9, pp. 425-446 și extras), în care se ocupa cu propunerea principelui calvin ardelean Gabriel Bethlen făcută Patriarhului ecumenic Chiril, ca să-și dea acordul pentru trecerea românilor transilvăneni la
calvinism; „Antim Critopol” (în: Biserica Ortodoxă Română, LXIV (1946),
nr. 10-12, pp. 601-605), o scurtă prezentare a celui de-al doilea mitropolit
cunoscut al Ţării Românești; „Petru Movilă” (în: Biserica Ortodoxă Română,
LXV (1947), nr. 1-3, pp. 9-29, scris cu prilejul împlinirii a trei sute de ani de
la trecerea sa la Domnul; „Părintele Gala Galaction la Academie” (în: Biserica
Ortodoxă Română, LXVI (1948), pp. 284-290; „La Alba Iulia odinioară și
acum” (în: Biserica Ortodoxă Română, LXVI (1948), nr. 11-12, pp. 608-620),
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cu traducerea unei scrisori din limba latină a mitropolitului Teodosie către
mitropolitul Atanasie Anghel. Mai notăm aici o broșură cu titlul Exerciţii de
paleografie românească (București, 1932, 36 p.), necesară studenţilor teologi
și preoţilor în iniţierea lor în scrisul chirilic.
Tot în paginile revistei Biserica Ortodoxă Română a publicat și câteva
medalioane de preoţi de mir de altădată, între care: „Viaţa Sfântului
Montanus, presviterul din Singidunum” (în: Biserica Ortodoxă Română, LII
(1934), nr. 3-4, pp. 145-148) și „Ioan «prevtul» Episcopiei aromânilor, cel
mai bătrân preot român, pe la anul 1050” (în: Biserica Ortodoxă Română, LII
(1934), nr. 7-8, pp. 457-460).
În anul 1924 și-a început apariţia revista Apostolul a Arhiepiscopiei
Bucureștilor. În paginile ei, Părintele Niculae Popescu a publicat alte medalioane de preoţi de mir din trecut. Erau primele articole din istoriografia
noastră bisericească consacrate unor smeriţi preoţi de mir de altădată, mai
ales din mediul rural. Toate aceste medalioane au fost strânse apoi într-un
minunat volum tipărit la Editura Institutului Biblic și de Misiune, în 1942,
sub titlul Preoţi de mir adormiţi în Domnul, cu 224 de pagini (a fost reeditat
la București în anul 2002, 206 p.). Scrisă în stilul „vechilor cazanii”, cartea
cuprinde 32 de chipuri de preoţi începând cu secolul al IV-lea până în timpul
său. Era o adevărată istorie a preoţimii românești, cu sublinierea rolului pe
care l-au avut preoţii de mir în viaţa culturală, socială și spirituală a neamului
nostru. Cităm câteva dintre ele: preotul mucenic Montanus, preotul „vlah”
sud-dunărean Ioan, protopopul Petru din Ostrovul Hunedoarei (1360), preotul moldovean Isidor, trimis într-o misiune la Constantinopol în anul 1401;
diaconul tipograf Coresi, popa Stoica din Fărcașa, luptător în oastea lui Mihai
Viteazul, preotul Stoica tipograful din București în prima jumătate a secolului
al XVIII-lea, Dumitru Chirescu din Cernavoda, tatăl compozitorului și dirijorului Ioan D. Chirescu, Gheorghe Enescu din Zvoriștea, Botoșani, bunicul
lui George Enescu, preotul zugrav de biserici Vasile Damian din București,
preotul Ștefan Ionescu-Cazacu, erou din Primul Război Mondial etc.
Socotim că merită să fie reprodus aici un scurt fragment din „Cuvântul
înainte” al acestei instructive cărţi, în care sublinia importanţa preotului de
mir în viaţa neamului nostru. „Preotul de mir a fost cu totul legat de sat. În
vechime, îmbrăcămintea preotului de mir nu se deosebea de cea a săteanului.
Doar pletele și barba (azi aproape nici acestea) au făcut cunoscut pe preotul
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îmbăcat în aceeași cămașă albă și cu același cojoc ca și săteanul. Mâna lui care
da binecuvântare a știut să mânuiască, după regiuni, barda dulgherului sau
coarnele plugului, căci viaţa este grea, copiii sunt numeroși, gospodăria lui se
cade să fie pildă în sat, iar de leafă cu gradaţii și cu adaose nu putea fi vorba.
Durerea săteanului era și a preotului. Când se pustia satul, nu putea
rămâne în urmă preotul; și el umplea pădurile. Când birurile apăsau satele,
nu era scutit nici preotul: și el se vindea cu ocina lui, ajungând legat de
brazdă „sărac lipit pământului”. În bocetul sătencei sau al flăcăiandrului, s-a
amestecat de atâtea ori lacrima curată a preotului văduv cu copii de crescut
sau cu flăcăi duși în patru scânduri.
Dacă poţi încropi cât de cât cronica bisericii și a satului, este meritul
preotului. Pe foile albe ale cărţilor de slujbă, pe margini și la sfârșit de capitole
însemnat-a preotul fărâme din viaţa satului [...].
Ne lăudăm cu colindele noastre, curate ca zăpada Crăciunului și mângâioase ca un glas de copil nevinovat. Iată, învăţaţii au arătat că aceste colinde
sunt create de preoţi. Cunoștinţele de Scriptură, de vieţi și de sfinţi și de
dogmă aflate în colinde nu puteau să se găsească, în vremea creierii lor, decât
în mintea preoţilor.
La începuturile lui, învăţământul românesc tot cu banul preoţilor s-a
ţinut. Birul școalelor era strâns numai de la preoţi [...].
Ţara asta este condusă în bună parte de feciori și de nepoţi de preoţi.
Din gospodăria mai înstărită a preotului, din aerul mai curat al casei lui,
s-au ridicat odată cu înfiinţarea școalelor pentru săteni, mai ales a seminariilor, șiruri numeroase de feciori de preoţi trebuincioși pentru viaţa tot mai
complicată a neamului nostru. În învăţământ, în administraţie, în artă, în
politică, ei au adus stăruinţa în muncă, cumpănirea în gând și în vorbă, că
nu de dragul unor teorii nebuloase sociale vom rupe cu tradiţia satului, care
este tăria noastră”.
Așa era atunci, în 1942, când scria aceste rânduri, și așa ar trebui să fie
și acum!
Dar cea mai însemnată operă a sa din această perioadă a fost reeditarea
Mărturisirii Ortodoxe a lui Petru Movilă, în colaborare cu asistentul său de
atunci și viitorul profesor Gheorghe Moisescu. A apărut sub titlul Orthodoxos
Omologhia – Mărturisirea Ortodoxă. Text grec inedit după Ms. Parisinus 1265.
Text român după ediţia românească de la Buzău 1691, București, 1942-1944,
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LXVIII + 352 p. + 8 planșe. Cartea apărea la împlinirea a trei sute de ani de
la Sinodul de la Iași, din 1642, care a aprobat textul Mărturisirii. Diortosirea
textului grecesc a făcut-o însuși Părintele Niculae Popescu, iar a primei versiuni românești – în traducerea lui Radu Greceanu din 1691 – s-a făcut
de către diaconul Gheorghe Moisescu. Noua ediţie avea o „Precuvântare” a
mitropolitului cărturar Tit Simedrea al Bucovinei (pp. III-XVII, text român
și francez) precum și o Introducere a Părintelui Niculae Popescu (pp. XXIXLVIII), în care prezenta istoria Mărturisirii (inclusiv a Sinodului de la Iași)
și a Ms. Parisinus, iar diaconul Gheorghe Moisescu se ocupa cu traducerile
românești ale Mărturisirii (pp. XLIX-LXVIII). Cartea s-a tipărit cu cheltuiala Mitropolitului Bucovinei, din iulie 1942 până în mai 1944, în condiţii
grafice de excepţie. Textul grecesc din Biblioteca Naţională din Paris a fost
fotografiat și trimis în ţară de către arhimandritul Teofil Ionescu, viitor episcop, care pe atunci slujea la biserica românească din Paris.
Tot aici trebuie să mai notăm că Sfântul Sinod l-a cooptat pe Părintele
Niculae M. Popescu în comisiile de revizuire a cărţilor noastre de slujbă. Între
altele, ediţiile din 1937 ale Molitfelnicului și Aghiazmatarului au fost „diortosite” doar de el „după doi ani de osteneli de zi, dar mai ales de noapte”,
după cum mărturisea el însuși. A fost, poate, cea mai artistică realizare a acestei
cărţi, cu chenare și gravuri lucrate de pictorul George Rusu de la Patriarhie;
Molitfelnicul avea 638 p., format mare, literă frumoasă, în roșu și negru.
Reţinem câteva rânduri dintr-o „Lămurire” de la p. 629: „Mi-am dat această
osteneală ca să fiu ascultător hotărârii din 23 martie a Sfântului Sinod care
m-a cinstit cu privegherea tipăririi cărţilor noastre de slujbă”. Și tot acolo, la
pagina 630, apar câteva lucruri care ni se par „actuale” și pentru diortositorii
grăbiţi din ziua de azi: „Am pus peste tot Mărire (δόξα) și numai în câteva
locuri am păstrat Slavă, căci spre mirarea și bucuria mea, m-am încredinţat că
în Molitfelnicele cele din veacul al XVIII-lea, se zicea Mărire și nu Slavă. Cum
s-a vârât acest cuvânt slav în vorbirea noastră, încât să aibă îndrăzneala a zice
că-i mai cuprinzător de înţeles decât cel românesc este o tristă poveste din viaţa
cuvintelor vechi românești”. De altfel, în anul 1937 a și publicat două materiale
în revista Biserica Ortodoxă Română legate de această temă: „Slavă sau Mărire?”
(LV (1937), nr. 7-8, pp. 492-497) și „Diortosind Molitfelnicul” (XL (1937),
nr. 11-12, pp. 695-712). După părerea noastră, diortositorii de azi ai cărţilor
de slujbă ar trebui să ţină seama de recomandările Părintelui Niculae Popescu.
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*
După pensionare a scris mai puţin. Menţionăm, între altele, traducerea
din limba rusă a trei volume de Cuvântări bisericești ale Mitropolitului Nicolae
(Iarușevici) al Krutiţelor și Kolomnei, care au apărut la Editura Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, între anii 1949-1952.
Presupunem că a făcut traducerea la solicitarea Patriarhului Justinian, care-l
preţuia pentru cunoștinţele sale și pentru munca neobosită pe care a depus-o
în slujirea Bisericii.
În ultimii ani de viaţă a publicat în paginile revistei Mitropolia Olteniei
de la Craiova (redactată pe atunci de către succesorul său la catedră, Părintele
Gheorghe Moisescu), câteva medalioane scurte, dar temeinic documentate,
despre câţiva foști slujitori ai Bisericii. Consemnăm pe cele mai însemnate:
„Un mare cărturar bisericesc: profesorul V.V. Bolotov” (în: Mitropolia Olteniei,
VI (1954), pp. 139-151); „Nicolae Dobrescu (1875-1914)” (în: Mitropolia
Olteniei, VI (1954), nr. 11-12, pp. 627-635); „160 de ani de la moartea lui
Paisie Velicicovschi” (în: Mitropolia Olteniei, VII (1955), nr. 1-2, pp. 41-47);
„Lavrentie ieromonahul, diortositor oltean, 1736-1751” (în: Mitropolia
Olteniei, VII (1955), nr. 5-6, pp. 312-315); „Cuviosul Serafim de Sarov”
(în: Mitropolia Olteniei, VII (1955), nr. 5-6, pp. 323-328); „Arhiereii vicari
ai Craiovei: Timotei Eudoxiados” (în: Mitropolia Olteniei, VII (1955), nr.
7-8, pp. 542-545); tot în revista Mitropolia Olteniei a mai publicat și câteva
predici ale mitropolitului Nicolae Krutiţki, cronici privind viaţa Bisericii
Ortodoxe Ruse și altele. Câteva articole a publicat și în revista Glasul Bisericii
a Mitropoliei Ungrovlahiei, între care: „Paraclisul bisericii Antim” (în: Glasul
Bisericii, XI (1951), nr. 6-7, pp. 71-76) etc. (o listă bibliografică completă a
publicat părintele profesor Adrian Gabor, în lucrarea sa: Studia ecclesiastica.
Contribuţii în domeniul istoriei bisericești ale profesorilor de la Facultatea de
Teologie din București, București, 2003, pp. 52-68).
Ultimul material pe care l-a publicat – se pare că nici nu l-a mai văzut –
i-a fost cerut de către fostul său „ucenic” și urmaș la catedră, preotul profesor
Gheorghe Moisescu, pe atunci parohul comunităţii ortodoxe din Viena. A
apărut în Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena, în anul 1963, și
se intitula simplu: „Amintiri din Viena” (pp. 72-75), în care, aflat la vârsta
senectuţii, își aducea cu nostalgie aminte de câţiva buni români pe care îi
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cunoscuse în Viena în timpul celor trei ani de studii de doctorat. În continuare (pp. 75-85), publica o biografie detaliată a fiului său Mihai (1909-1953),
cu studii la Conservatorul de artă dramatică din București, continuate apoi
la un Conservator din Viena, care a jucat apoi pe scene renumite din Viena,
Bielitz în Polonia, Berlin și București. Din nefericire, totul s-a sfârșit la 24
februarie 1953 când inima marelui actor, o mândrie a teatrului românesc, a
încetat să mai bată, la numai 44 de ani. Moartea lui l-a afectat profund pe
Părintele Niculae, dar și pe preoteasa Eufrosina, care îl va urma peste doi ani,
în februarie 1955.
*
Dar Părintele Niculae a fost și un mare iubitor al cântecului popular și al
muzicii corale. Astfel se explică faptul că s-a numărat printre primii membri
ai Societăţii corale „Carmen”, fondată în anul 1901 și condusă de către profesorul și dirijorul Dimitrie Georgescu-Kiriac. Spun contemporanii că el însuși
apărea pe scenă, îmbrăcat în haine preoţești, alături de ceilalţi coriști mireni.
După moartea lui Kiriac (1928), Părintele Niculae a fost ales președinte al
Societăţii, demnitate pe care a deţinut-o până în 1948, când Societatea și-a
încetat activitatea. În această calitate, a organizat o serie de concerte în ţară
și peste hotare, la Varșovia, Lvov și Paris; de asemenea s-a ocupat de prezentarea unor audiţii ale coralei la Radio București. După cum afirma Ioan D.
Chirescu în cuvântarea rostită la înmormântarea Părintelui Niculae Popescu,
el era acela care „întocmea cu cea mai desăvârșită migală și seriozitate, prin
directa sa participare” buna reușită a acelor concerte, încât „pretutindeni unde
a fost prezentat, cântecul coral românesc a încălzit inimile ascultătorilor, care
au apreciat cât se poate de favorabil creaţia noastră populară” (în: Biserica
Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1963, p. 81). Tot el făcea prezentarea audiţiilor
corului „Carmen” la Radio și pe diverse scene. Mai notăm faptul că în revista
Muzică și poezie din anii 1935-1937 a publicat și câteva medalioane închinate
unor compozitori și dirijori (Gavriil Musicescu, Gheorghe Cucu ș.a.).
Am lăsat intenţionat la urmă să îl prezint pe preotul slujitor la altar și
predicatorul de excepţie Niculae Popescu. De fapt, el a știut să îmbine în
mod armonios misiunea de profesor universitar cu slujirea smerită la altar.
S-a dăruit catedrei și cercetării istorice, concomitent a promovat cântecul
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popular și muzica corală, dar mai presus de toate a fost preot, un slujitor smerit la altarul bisericilor de la Zamfira, Cotroceni, Schitu Măgureanu și Bradu
Boteanu, un însufleţit propovăduitor al cuvântului Evangheliei de pe amvon.
Părintele dr. Victor Popescu (1897-1978), unul dintre preoţii de elită
ai Bucureștiului, slujitor mai mulţi ani la Biserica „Sfântul Anton – Curtea
Veche” (din 1952 până la moarte) a scris cel mai frumos material închinat
preotului slujitor, duhovnicului și predicatorului Niculae Popescu, sub titlul
„Popa Nae de la Biserica Boteanu” (în: Glasul Bisericii, XXIX (1970), nr. 1-2,
pp. 72-79). Aflăm din mărturisirile sale, că în ultimii ani ai vieţii, Părintele
Nae slujea mereu la Biserica „Sfântul Anton”, alături de unii preoţi mai tineri,
rostind predici duioase care îi impresionau pe toţi credincioșii prezenţi, veniţi
să-l vadă și să-l asculte pe acest preot venerabil cu pletele și barba albe; alteori
slujea și predica la Biserica „Sfântul Gheorghe Nou”. Dorea ca Biserica să
aibă preoţi buni, după pilda celor pe care i-a prezentat în cartea sa închinată
lor, dar și cântăreţi buni, cunoscători ai muzicii psaltice. Era îndurerat când
auzea lucruri triste în viaţa Bisericii, mai ales în vremurile ei de prigoană de
după 1948.
Părintele Niculae Popescu a rămas singur și plin de amărăciune după
moartea fiului său Mihai († februarie 1953) și a preotesei Eufrosina († februarie 1955). În seara zilei de 11 februarie 1963, după ce cu o zi înainte împlinise
82 de ani de viaţă, Dumnezeu l-a chemat la Sine și pe vrednicul său slujitor
Niculae preotul, din neamul preoţilor de mir adormiţi în Domnul din parohia Dâmbovicioara. Slujise Biserica timp de 54 de ani. Trupul neînsufleţit i-a
fost depus în Biserica „Sfântul Gheorghe Nou”, ctitoria domnitorului-martir
Constantin Brâncoveanu, în care slujea și predica în ultimii ani de viaţă. A
fost prohodit în ziua de joi 14 februarie 1963, de un impunător sobor de preoţi, în frunte cu venerabilul preot Ioan D. Petrescu-Visarion (1884-1970).
Au rostit cuvântări funebre, preotul profesor Ioan Rămureanu, în numele
Institutului Teologic Universitar din București, și profesorul-dirijor Ioan D.
Chirescu de la Conservatorul din București, în numele fostei Societăţi corale
„Carmen”. A fost înhumat în cimititul Bellu, alături de fiul său Mihai și de
soţia sa Eufrosina preoteasa.
Bogata sa bibliotecă, cu cărţi rare și renumite, a donat-o Bibliotecii
Sfântului Sinod, în care se găsește și astăzi, cu condiţia de a se restaura biserica din Dâmbovicioara.
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Să ne aducem aminte de el mereu, căci a fost un preot desăvârșit, un
profesor înţelept, un bun român, un iubitor al trecutului nostru și al preoţilor de altădată!

Summary: Rev. Fr. Professor Niculae M. Popescu, member of the Academy – 50
years since he fell asleep in the Lord –
Father Professor Niculae M. popescu was a consummate priest, a wise professor, a good patriot, a lover of our historical past and the priests of yore. He knew
only too well to harmoniously combine his mission as a university professor with his
ministry as a humble priest. He dedicated himself to the scientific research in history and at the same time he promoted the traditional Romanian folk song and the
choral music, but above all things he was a priest, a humble servant who officiated
the divine services in Zamfira, Cotroceni, Schitu Măgureanu and Bradu Boteanu
Churches, a passionate preacher of God`s teachings from the pulpit.
The Academy of Romania duly celebrated the memory of Father Niculae
Popescu. As back as the 10 th of June 1920, on the proposal of Nicolae Iorga – and
seemingly of Dimitrie Onciul and Ioan Bogdan – he was elected a correspondent
member of the Romanian Academy, and became a little later the only priest permanent member of it.
We all ought to remember, and pay homage, after half a century, to this worthy
priest, highly valuing his cultural, artistic and spiritual efforts, considering him a
prominent and worthy example for the priests and professors of theology of today.
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Liturghiile românești tipărite de Sfântul Antim Ivireanul
Arhim. dr. Policarp Chiţulescu

Keywords: Saint Antim Ivireanul, liturgy, liturgical language

Acest studiu evidenţiază faptul că Liturghierul de la Târgoviște din 1713 reprezintă o variantă îmbunătăţită a celui din 1706 de la Râmnic. Astfel, se analizează atât
tipicul și rugăciunile, cât și limbajul textului, fără a face apel la formulări și analize
filologico-lingvistice stricte. Pentru a demonstra reușita Sfântului Antim la fixarea
rânduielii și limbajului Sfintei Liturghii în limba română și actualitatea efortului
său, s-au alăturat pasaje din liturghierele lui Dosoftei, Antim și ediţia din 2012 (mult
îmbunătăţită faţă de cea din 2008, adică apropiată mai mult de tradiţia bizantină
athonită, cum a și fost în vechime). În plus, rostul studiului prezent este acela de a
analiza o tipăritură esenţială vieţii liturgice românești, care până acum nu s-a bucurat de o analiză și o descriere istorico-liturgică, așa cum au beneficiat alte cărţi, mai
puţin semnificative.

Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la tipărirea Liturghierului de către
Sfântul Antim, la Târgoviște. Apariţia acestei importante cărţi ne invită la
câteva noi aprecieri, mai ales că această carte se află în uz până astăzi, în forma
gândită și redată de ierarhul martir.
Românii au utilizat limba română în vorbire cu mult înainte de apariţia
tiparului pe teritoriul lor, dar situaţia politică internă și jurisdicţia Patriarhiei
Ecumenice asupra Bisericii Ortodoxe Române au întârziat introducerea limbii naţionale în cultul divin public. Primele încercări s-au făcut în secolul
al XVI-lea, în Transilvania, prin tipăriturile diaconului Coresi care nu au
beneficiat de rezultatele așteptate. Puţinele exemplare păstrate din volumele
coresiene (care au avut o circulaţie redusă în zona transilvăneană) denotă un
început temerar, dar departe de a inspira încredere ierarhilor și clericilor vremii și aceasta mai ales din cauza contaminării acestor cărţi cu idei protestante.
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Pregătirea introducerii limbii române în cultul divin public a început mai
întâi cu imprimarea unor texte parenetice, exegetice și cu caracter juridic care
puteau fi utilizate în biserici și școli: Pravila de la Govora – 1640, Evanghelia
cu învăţătură, Bălgrad – 1641, Carte românească de învăţătură, Iași – 1641
și 1643, Evanghelia învăţătoare, Govora – 1642, Învăţături preste toate zilele,
Câmpulung – 1642, Evanghelia învăţătoare, Dealu – 1644, Șapte Taine, Iași
– 1644 ș.a. Prima carte în limba română, utilizabilă în cult, care s-a bucurat
de o largă răspândire este Noul Testament de la Bălgrad – 1648, acesta a fost
urmat de o a doua carte necesară cultului, Psaltirea de la Bălgrad – 1651 și
a cărei a doua prefaţă este un adevărat catehism ortodox1. Cel care a continuat și susţinut cu curaj traducerea și tipărirea textelor în limba română a fost
Mitropolitul Ștefan al Ţării Românești (1648-1653; 1655-1668). Efortul său
de natură intelectuală și financiară deopotrivă, a generat multă împotrivire,
după cum el însuși mărturisește despre cei care se „înponcinșau și se scârbeau
împrotiva Păstorului lor” pentru îndrăzneala acestuia de „a mai fi dres rânduialele și de a le prepune rumănește”2. El este primul care imprimă sau încuviinţează apariţia câtorva slujbe slavonești, dar cu tipicul și importante îndrumări,
în limba română, pentru a fi utilizate de preoţi în biserici: Pogribania preoţilor, Târgoviște – 1650, Mystirio sau Sacrament, Târgoviște – 1651, Târnosanie,
Târgoviște – 1652. Acestora li se adaugă voluminoasa Îndreptare a Legii apărută tot la Târgoviște în 1652. Peste ani buni, în Moldova, după vrednicul
Mitropolit Varlaam, un alt temerar, Mitropolitul Dosoftei va face un pas mult
mai îndrăzneţ: publicarea liturghiilor în limba română. În anul 1679 a apărut
la Iași Liturghierul tradus din grecește, după cum mărturisește chiar Dosoftei
în prefaţa acestuia3. Pentru a justifica actul temerar, Dosoftei citează răspunsul
Patriarhului Antiohiei, Teodor Balsamon la întrebarea lui Marcu, Patriarhul
Alexandriei referitor la canonicitatea introducerii în cult a limbilor naţionale,
A se vedea: Arhim. dr. Policarp Chiţulescu, „Consideraţii cu privire la importanţa
Psaltirii de la Bălgrad din 1651”, în vol. Polychronion profesorului Nicolae – Șerban Tanașoca la
70 de ani, București, 2012, pp. 135-142.
2
„Prefaţa” la: Mystirio sau Sacrament, Târgoviște, 1651 (I. Bianu și N. Hodoș, Bibliografia
Românească Veche, vol. I, p. 182), de altfel, el este cel care a rostit și Crezul în limba română,
pentru întâia oară în biserică. Cf. Liana Tugearu, Miniatura și ornamentul manuscriselor din
colecţia de artă medievală românească a Muzeului Naţional de Artă al României, vol. II, Editura
Simetria, București, 2006, p. 292.
3
† Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, Dumnezăiasca liturghie, Iași, 1679, ediţie critică de
N.A. Ursu, Iași, 1980, ff. 1-2.
1
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fapt întâmplat încă din secolul al XII-lea în Siria și în alte zone din Asia și
Africa, unde limba greacă fusese abandonată în favoarea celei locale. Cea de-a
doua ediţie a Liturghiei, apărută tot la Iași, în 1683, conţine o notiţă (f. 25v)
care invocă pentru canonica apariţie a respectivei cărţi românești, binecuvântarea Patriarhului Partenie al Alexandriei, aflat pe atunci în Moldova4. Liturghia
lui Dosoftei conţinea pe lângă unele rugăciuni și cazanii, și rânduieli pe care le
săvârșea doar arhiereul cum este de exemplu, slujba sfinţirii antimiselor, resimţindu-se lipsa unui Arhieraticon.
După darul făcut limbii românești5 de către Mitropolitul Dosoftei, eforturile de traducere a textelor sfinte se vor continua la București. În tiparniţa înfiinţată de Varlaam Mitropolitul Ungrovlahiei, va apărea în 1680 sub
supravegherea Mitropolitului Teodosie al Ungrovlahiei, Liturghierul, însă
doar cu tipicul românesc căci, mărturisește mitropolitul: „iar liturghia toată
a o prepune pre limba noastră și a o muta, nice am vrut, nice am cutezat [...]
pentru multe alte pricine ce m-au împins”6. Totuși, bătrânul mitropolit va fi
primul care va imprima în 1682, integral în limba română, pentru a se citi
în biserici, Evanghelia, cu pericopele ordonate conform practicii grecești,
după cele trei mari perioade ale anului liturgic: Penticostar, Octoih, Triod
iar în 1683 va apărea tot la București, Apostolul, tradus integral în limba
română, având de asememnea, conţinutul rânduit conform anului liturgic. Mai departe, la Bălgrad se va tipări Ceasloveţul, 1687 (și Molităvnicul
în 1689), iar la București vor vedea lumina tiparului: monumentala Biblie
(1688), Evanghelia greco-română (București, 1693), Psaltirea (1694) apoi, la
Snagov, Evanghelia românească (1697). Un alt mare ostenitor pe calea redării cărţilor sfinte în limba poporului a fost episcopul Mitrofan al Buzăului
(fost ucenic al Mitropolitului Dosoftei). Opera sa cea mai importantă o
constituie Mineiele din 1698 cu paremiile, sinaxarele și tipicul în română.
Opţiunea pentru varianta slavo-română (de tranziţie spre deplina românizare
a slujbelor) va fi adoptată și pentru următoarele sale cărţi apărute la Buzău:
Evhologhionul (1699; 1701), Octoihul și Triodul (1700), Penticostarul (1701),
4
† Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, a publicat la Iași, imediat după Liturghia din 1679
și alte cărţi în limba română: Psaltirea de-nţăles (1680), Molităvnic de-nţăles (1681), Vieţile sfinţilor (începute în 1682 și terminate de imprimat în 1686).
5
† Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, Dumnezăiasca liturghie, prima filă a „Prefeţei”.
6
† Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, Svânta și dumnezăiasca liturghie, București, 1680,
f. 5v.
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Psaltirea (1701) și Liturghierul (1702). Acestora li se va adăuga curând Noul
Testament de la București (1703) imprimat de Sfântul Antim Ivireanul. Un
alt mare dascăl al introducerii limbii naţionale în serviciul divin, oarecum
umbrit în istorie, este episcopul Damaschin care i-a urmat în scaun la Buzău,
lui Mitrofan (†1703). Acesta a tradus masiv în română textele sfinte, dar care
au fost publicate mult mai târziu, după moartea sa. Totuși, el nu a reușit să
imprime la Buzău decât a doua ediţie a Apostolului (1704).
Cel care a statornicit introducerea limbii române în cultul Bisericii
noastre a fost Sfântul Antim Ivireanul. El este cu adevărat creatorul limbii liturgice românești, care se păstrează până azi în cărţile de slujbă. După
Noul Testament din 1703, el a mai imprimat și alte cărţi de slujbă, dar slavoromâne (Antologhionul și Octoihul mic apărute la Râmnic în 1705). În 1706,
Sfântul Antim a dat spre tipărire în limba română, pentru prima dată în
Ţara Românească, tot la Râmnic, cele mai trebuincioase cărţi liturgice:
Liturghierul și Molitvenicul, tipărite în aceeași legătură sub numele grecesc de
Evhologhion. Această nouă iniţiativă a constituit pasul definitiv pentru consolidarea prezenţei limbii române în cultul Bisericii noastre. Răspândirea rapidă
a acestor două cărţi în toate Ţările Române, datorată deosebitei primiri avute
în rândurile preoţimii, va grăbi o a doua ediţie a acestora, Liturghierul și
Molitvenicul, care vor apărea ca volume distincte la Târgoviște, în 1713.
Să nu uităm că Sfântul Antim publicase mai întâi, liturghia în limba
greacă și aceasta, încă din 1697 în Antologhionul de la Snagov, text reluat apoi
în frumosul și elegantul volum greco-arab imprimat tot la Snagov, în 1701,
pentru ca în 1709 liturghia în greacă să fie inclusă și în Serviciul bisericesc
apărut la Târgoviște. Menţionăm faptul că dintre liturghiile grecești amintite,
doar Liturghierul greco-arab conţine indicaţii tipiconale.
Întrucât Liturghierul românesc a apărut ca o carte de sine-stătătoare abia
în 1713, la Târgoviște, s-a crezut că aceasta ar fi prima liturghie românească
imprimată de Sfântul Antim7.
Știind că Liturghierul de la Râmnic (1706) avea să-i deschidă drumul
Liturghierului de la Târgoviște (1713), vom prezenta în amănunt, contextul
apariţiei acestui prototip din 1706 și pe ostenitorii săi.
Pr. N. Șerbănescu, „Antim Ivireanul tipograf ”, în: Biserica Ortodoxă Română, LXXIV
(1956), nr. 8-9, p. 741.
7
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Evhologhionul din 1706
La numai un an de la instalarea Sfântului Antim ca episcop la Râmnic, a
apărut Evhologhionul adecă M(o)l(i)tv(e)n(i)c acum întâi într-acest chip tipărit,
și așezat după rânduiala celui grecesc. De la prima citire, titlul indică faptul că
este pentru prima oară când apare un volum cu structura preluată de la greci.
Adică, pentru prima dată, Liturghierul se publica împreună cu Molitvenicul
într-un singur volum, sub numele vechi de Evhologhion. Termenul de
Evhologhion însemna culegere cu toate rugăciunile necesare sfinţirii (îndumnezeirii) omului, inclusiv Taina Euharistiei (Sfânta Liturghie). Mai târziu,
termenul de Evhologhion a fost atribuit (mai ales de români) la ceea ce înţelegem noi azi prin Molitfelnic, adică toate Sfintele Taine și alte rugăciuni, în
afară de Sfânta Liturghie.
La finalul Evhologhionului de la Râmnic se precizează și ediţia grecească
utilizată de către editorii râmniceni, supravegheaţi de vlădica Antim. Astfel,
la pagina 453 citim următoarele: „Însă să știi și aceasta că de vei cerceta pre
amăruntul rânduialele și tălmăcirea acestui M[o]l[i]tv[e]n[i]c, și de vei potrivi
cu niscare izvoade slovenești, veri de unde ar fi tipărite, și nu să va potrivi, să nu
te pripești îndată a defăima, că ce noi am urmat M(o)l(i)tv(e)n(i)cului grecesc
carele l-au tipărit Nicolae Glyki[s] la anul de la H[risto]s 1691. Și după cât
ne-au fost putinţa, și întru înţeles și întru rânduiale am așezat pre alocurea și
adaos în tălmăcire pentru scurtarea limbii rumânești, așijderea și la învăţături
și la rânduiale pentru prostimea preoţilor, și pentru mai lesnele lor. Iar cele ce nu
s-au pus nici decum, s-au lăsat unele pentru că sânt arhierești, iar altele pentru
că nu le slujesc pre aceste locur(i)”. Cercetând Evhologhionul grecesc ajungem
la concluzii care înlătură multe îndoieli și presupuneri de până acum. Ediţia
grecească din 1691 imprimată la Veneţia, în Casa de editură a lui Nicolae
Glykis, era în acel moment, printre cele mai noi și mai accesibile ediţii în
greacă ale Evhologhionului, probabil și cea mai demnă de încredere, de vreme
ce Sfântul Antim o utilizează, dar noi credem că a ales-o pe aceasta și pentru
că era diortosită de Ioan Avramie, cel ce avea să-i devină un foarte devotat
prieten (Existau ediţii grecești anterioare celei din 1691 și chiar una apărută la
un an după cea a lui Glykis, în 1692). De altfel, printre puţinele cărţi păstrate
din biblioteca personală a Sfântul Antim sunt și opt Mineie grecești (legate
câte două), imprimate de același Nicolae Glykis, între anii 1678-1685, lor li
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se adaugă și o Evanghelie, imprimată în aceeași tipografie veneţiană, în anul
1686, pe care ierarhul semnează în grecește: „Anthimu, episkopu Râmniku”8.
Apelul la cărţile grecești în defavoarea celor slave nu miră deloc, ele
sunt scrise în limba originală a textelor liturgice iar raportarea la „Beséreca
cea Mare” și la „Sveta Gora” (cum apare în titlul Rânduielii liturghiei încă
din ediţiile anterioare celor din 1706 și 1713) devine absolut firească.
Deprinderea învăţăturii de către Antim, încă din tinereţe, în mediul grecesc
de la Constantinopol, influenţa cercului de învăţaţi greci de la curtea lui
Brâncoveanu și neîncrederea faţă de cărţile slave, generată de numeroasele
influenţe apusene observate în cărţile Mitropolitului Petru Movilă, preluate în parte și de reforma liturgică a Patriarhului Nicon, au făcut ca ochii
ortodocșilor să se îndrepte mereu spre cele două mari repere ale Ortodoxiei:
Patriarhia Ecumenică și Muntele Athos.
Numele grecesc al tipăriturii de la Râmnic din 1706 de Evhologhion urmat
de varianta sa slavă, Molitvenic, i-a indus în eroare pe cercetători, făcându-i
să nu observe și Liturghierul din acest volum sau să creadă că Molitvenicul
este un exemplar mai complet, deși, în acest caz, cele două lucrări împreună
formau un singur volum. În tradiţia veche a Bisericii, Evhologhionul conţinea
și liturghiile. Cele mai vechi Evhologhioane cunoscute (în secolele IV, VIII)9
confirmă prezenţa într-o singură carte, atât a rânduielii euharistice (liturghia)
cât și a celorlalte Sfinte Taine, însăși liturghia fiind de fapt, Taina Sfintei
Împărtășanii. Astfel, Evhologhionul de la Râmnic are următoarea structură:
foaia de titlu + 6 file nenumerotate (cuprinzând notiţa despre folosirea limbilor naţionale în cult, prefaţa editorului și cuprinsul) + 12 pagini numerotate
(Rânduiala diaconiei) + 190 de pagini numerotate (Liturghierul) la care se
adaugă 453 de pagini numerotate (Molitvenicul)10. Cercetarea directă a mai
Arhim. dr. Policarp Chiţulescu, Cărţi din bibliotecile medievale românești păstrate în
Biblioteca Sfântului Sinod, Editura Biblioteca Sfântului Sinod, București, 2011, pp. 22-26. De
ce Sfântul Antim nu a utilizat ediţia greacă a Evhologhionului din 1692 apărut la editura lui
Andrea Iuliano? Poate pentru că acesta din urmă publicase în 1687 o liturghie greco-latină
destinată uniţilor cu Roma? Neîncrederea se putea instala foarte ușor, momentele 1699 și 1701
nu erau deloc îndepărtate. Tot după ediţia din 1691 a Evhologhionului a preluat Sfântul Antim
textul grecesc introdus în Liturghierul greco-arab, publicat la Snagov în 1701.
9
Diac. Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei I, Canonul apostolic al primelor secole, Editura
Deisis, Sibiu, 2008.
10
Dimitrie Coravu credea că volumele au fost legate și distribuite separat, ca două lucrări
distincte. Cu toate că el a descris cu multe îndreptări, Evhologhionul de la Râmnic din 1706,
adaugă eronat și Molitvenicului din acest volum o prefaţă (7 file nenumerotate) care nu are
8
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multor exemplare din această tipăritură ne lămurește cum a fost ea realmente
imprimată și difuzată. Din tipografie, Evhologhionul a ieșit ca o carte cam
incomodă, mai voluminoasă, cu titlul care îngloba Liturghierul și Molitvenicul
deopotrivă, așa cum făcea ediţia greacă din 1691 (cu toate acestea, cele două
aveau paginaţie proprie, dar o foaie de titlu comună). Această preluare directă
este justificată de editori în notiţa de la pagina 453, reprodusă de noi mai sus.
Fiind o carte de uz intens, posesorii-utilizatori (preoţii) au preferat să separe
Liturghierul de Molitvenic din raţiuni practice de mânuire și pentru a le proteja de uzură. Ce rost avea să stea pe sfânta masă și Molitvenicul, când preotul
slujea Sfânta Liturghie? Ce rost ar fi avut ca preotul să ia cu sine, la căpătâiul
unui bolnav și Liturghierul, când el avea trebuinţă doar de Molitvenic? Astfel,
fiecare slujitor le-a despărţit și le-a legat ca atare. Cele mai puţine exemplare
păstrate din Evhologhionul din 1706 sunt cele complete, în care se află la un
loc Liturghierul cu Molitvenicul, cele mai multe exemplare însă, au circulat fiind separate ca Liturghier și ca Molitvenic, foarte puţine având foaie de
titlu. Biblioteca Sfântului Sinod din București deţine un exemplar complet
Liturghier și Molitvenic, care a circulat în Transilvania11. Alături de acesta,
Biblioteca sinodală deţine încă trei Liturghiere și un Molitvenic, care au făcut
parte cândva, dintr-un Evhologhion râmnicean din 170612. În niciun caz, ele
nu au fost tipărite separat13, cu foaie de titlu proprie, ci individualizarea a
de fapt, decât 453 de pagini. Cele 7 file nenumerotate (foaia de titlu + 6 file) au fost situate
doar la începutul Evhologhionului format din Liturghier și Molitvenic. Această eroare s-a produs
din cauza faptului că autorul nu a întâlnit un Evhologhion (Râmnic, 1706) complet, în care
Liturghierul și Molitvenicul sunt alăturate, de aceea și face afirmaţia că: „cele două au fost probabil proiectate într-un singur volum.” A se vedea: Dimitrie Coravu, „Precizări și contribuţii la
Bibliografia Românească Veche”, p. 729.
11
Cumpărat de Patriarhia Română în 1961 de la moștenitorii Pr. dr. Gh. Ciuhandu.
12
Conform însemnărilor marginale, toate exemplarele Bibliotecii sinodale au circulat
în Ardeal și Banat. Biblioteca Academiei din București deţine sub cota I 150A, 8 Liturghiere
și Molitvenice, majoritatea din Ardeal. La fel, Biblioteca Centrală Universitară din București
deţine un exemplar de Molitvenic provenind din Ardeal, cf. Cartea veche românească în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din București, Centrul de Multiplicare al Universităţii din
București, București, 1972, p. 52; pentru Banat mai găsim menţionat un exemplar, cf. I.B.
Mureșianu, Cartea veche bisericească din Banat, Timișoara, 1985, p. 88; în Șcheii Brașovului se
păstrează un exemplar complet al Evhologhionului care a circulat în Ardeal, cf. V. Oltean, Catalog
de carte veche din Șcheii Brașovului, vol. II, Iași, 2009, p. 19; Biblioteca Centrală Universitară
din Cluj deţine 2 exemplare din Molitvenicul din 1706 care au circulat tot în Ardeal. Cercetarea
circulaţiei exemplarelor va continua.
13
Cf. I. Bianu și N. Hodoș, Bibliografia Românească Veche, vol. I, Editura Academiei
Române, București, 1903, pp. 541-543, vol. IV, București, 1944, p. 220; Pr. N. Șerbănescu,
„Antim Ivireanul tipograf ”, în: Biserica Ortodoxă Română, LXXIV (1956), nr. 7-8, pp. 731-732
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apărut după punerea lor în circulaţie. Astfel, cele trei Liturghiere scoase
din Evhologhionul râmnicean, deţinute de Biblioteca sinodală, nu au foaie
de titlu. Exemplarul de Molitvenic separat are atât foaie de titlu, cât și filele
cu „Pinaxul” (cuprinsul) în care se regăsește și conţinutul Liturghierului,
chiar dacă el a fost scos și legat aparte. Mai mult, la pagina 190, ultima a
Liturghierului, (în toate variantele sale, separat sau nu de Molitvenic) apare
cuvântul „Rându[ială]” anunţând titlul următoarei pagini, și într-adevăr,
Molitvenicul începe cu Rânduiala la zioa dintâi când naște muierea pruncul.
Deci nu este întemeiată ideea că s-a renunţat în atelier la alăturarea celor 2
lucrări și i s-a pus fiecăreia o foaie de titlu și cuprins (care nici nu ar mai fi
corespuns realităţii). Acestea arată încă o dată, că Liturghierul de la Râmnic
din 1706 nu a fost tipărit decât legat cu Molitvenicul, după modelul grecesc
citat.
După cum am arătat, Evhologhionul imprimat la Râmnic în 1706 a
constituit pasul definitiv pentru românizarea slujbei în biserică, prin introducerea în circulaţie a celor mai importante și mai utilizate texte liturgice
în limba română: Sfânta Liturghie și celelalte șase Sfinte Taine, alături de
slujbele ierurgiilor, sinaxar etc. Acest demers venea după traducerea integrală
în limba română și introducerea în cult de către Sfântul Antim a Evangheliei
imprimate în două ediţii în 1693 și 1697 (greco-română), a Noului Testament
din 1703, urmate și de alte cărţi de cult. Conștient de acest moment crucial, editorul a așezat pe prima filă după foaia de titlu precum Mitropolitul
Dosoftei în 1679, un argument scripturistic și canonic care îngăduia și justifica traducerea textelor sacre în limbile naţionale. La Sfântul Antim argumentul este prezentat complet în limba română și reproduce limpede un
verset din 1 Corinteni 14, 6, și un text citat din Balsamon, care se folosește de
Romani 30, 29. Argumentul a fost reluat în Evhologhionul (Molitvenicul) din
1713 de la Târgoviște, dar nu și în Liturghierul din același an.
Prefaţa Evhologhionului de la Râmnic (1706) este adresată lui Antim,
episcopul de Râmnic, fiind semnată de ucenicul acestuia, Mihail Iștvanovici.
și în articolul: „Mitropolitul Antim Ivireanul 1716-1966”, în: Mitropolia Olteniei, XVIII (1966),
nr. 9-10, pp. 782-784; Virgil Molin, „Antim Ivireanul – editor și tipograf la Râmnic”, în:
Mitropolia Olteniei, XVIII (1966), nr. 9-10, p. 832; Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia
Românească Veche, Editura Muzeul Judeţean Dâmboviţa, Târgoviște, 1973, p. 180 (preia date
incerte de la Dimitrie Coravu, „Precizări și contribuţii la Bibliografia Românească Veche”).
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El ne furnizează, în cuvântul său, date preţioase despre contribuţia ierarhului
la redarea textelor sacre în limba română dar și în alte limbi decât greaca,
precum araba: „în tot locul (au și în toată lumea) cunoscute ale tale ostenele și
iscusite cărţ și roade sufletești ce ne-ai strâns ale Scripturii sfinte, câte cu a mării
sale chieltuială, câte cu a iubirii tale de Dumnezeu”.
Multe dintre cărţi au fost tipărite cu sprijinul financiar al ierarhului,
iar Evhologhionul din 1706 a apărut și el tot la iniţiativa lui Antim: „din
dumnezeiasca râvnă ai fost pornit ca și această folositoare de suflete carte ce să
numește Molitvenic, la lumină în limba noastră rumânească să o scoţ pentru
folosul de obște. Socotind iubirea ta de Dumnezeu cum că alalte toate ce s-au scos
rumânește până acum spre trebuinţa preoţilor și norodului, au fost de folos foarte,
iară încă și aceasta mai tare de folos ai socotit a fi [...] carea cum zic aceasta socotindu-o cu toată chieltuiala iubirii tale de Dumnezeu”. Același coeditor ţine
să sublinieze că Antim a făcut selecţia cuprinsului volumului de faţă, apoi a
supravegheat, a tradus și a corectat personal, textul redat din limba greacă în
limba română (sublinierea ne aparţine): „încă și cu îndireptarea cuvintelor de
pe grecie în limba noastră ai nevoit, și ai făcut multă osteneală de o ai așăzat, și
încă câte nu s-au aflat mai de nainte scoase rumânește de iznoavă le-ai tălmăcit, și așa precum să vede întocmită precum și mai sus am zis toată chieltuiala
puind, poruncit-ai mie nevrednicului tău ucenic de o am tipărit”. După cum se
înţelege, au fost utilizate și texte mai vechi, deja traduse: mai de nainte scoase
rumânește. De bună seamă că Sfântul Antim a început lucrul la traducerea
Liturghiei și a Molitvenicului înainte de a fi episcop la Râmnic, dat fiind volumul mare de texte. El și ajutoarele sale s-au slujit probabil și de manuscrise
românești existente, dar cel mai sigur de tipăriturile slavo-române și grecești
din epocă.
Comparând ediţiile anterioare ale liturghiei cu cea din 1706, constatăm
că varianta din Evhologhionul de la Râmnic reproduce tipicul românesc din
ediţia imprimată la București în 1680, apoi la Buzău în 1702, doar că pe
alocuri, în 1706 se dezvoltă și se clarifică unele îndrumări, pe lângă faptul că
toate rugăciunile sunt redate integral în română14. Cu siguranţă că Antim și
Tipicul și rânduiala slujbei în sine constituie de fapt, Diataxis tis ierodiakonias și Diataxis
tis Theias Litourgeias în formularea Patriarhului Constantinopulului, Filotei Kokkinos (13511376) extinse în toată Ortodoxia, prin tipăriturile grecești de la Veneţia. Aceleași rânduieli au
fost preluate și în Ortodoxia slavă de către Petru Movilă prin Liturghiile sale, dar cu amplificări
14
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ajutoarele sale au avut înaintea ochilor și textul slavon pe care l-au comparat cu
cel grecesc, atunci când l-au tradus în limba română. În schimb, cuprinsul ediţiilor ulterioare Liturghierelor din 1706 și 1713 va fi diversificat, el fiind reluat,
amplificat în ediţiile din secolul al XIX-lea și păstrat până în zilele noastre.
Subliniem din nou faptul că Evhologhionul din 1706 s-a bucurat de o
deosebită receptare în rândul preoţimii române. Exemplarele păstrate15 indică
o pregnantă prezenţă și utilizare a sa în Transilvania și Banat, iar gradul de
uzură a filelor volumelor reconfirmând acest lucru.
Liturghierul din 1713
Devenit în 1708 mitropolit al Ţării Românești, Sfântul Antim Ivireanul
va continua și întări efortul de a impune limba română în cultul Bisericii.
În acest sens, el va transfera tiparniţa de la Râmnic la Târgoviște cu plăcile
tipografice și restul utilajelor și va imprima deja, în anul 1709 prima carte,
monumentalul Serviciu bisericesc. Din cele 21 de lucrări ieșite în intervalul
1709-1715 din teascurile tipografiei târgoviștene, 14 sunt tipărite integral în
limba română16.
În mod sigur, epuizarea rapidă a ediţiei Liturghierului din 1706, a făcut
ca mitropolitul să dorească reimprimarea ei, într-o carte de sine stătătoare,
mai practică. Textul acestui liturghier a fost îmbunătăţit, în mare parte, rămânând până astăzi în această ultimă formă dată de Antim.
Contextul apariţiei Liturghierului din 1713 nu a fost unul ușor, deoarece
în 1712, în plină diortosire a lucrării, mitropolitul s-a aflat într-o grea cumpănă: conflictul cu domnitorul Constantin Brâncoveanu, în urma căruia era
să-și piardă scaunul mitropolitan. După anevoioasa și primejdioasa limpezire
a lucrurilor, volumul a ieșit din tipar într-o formă elegantă, urmat în același
an de Molitvenic (tot în volum aparte) și de încă 3 lucrări.
Liturghierul din 1713 este de format 20 X 15 cm, tipărit cu două culori,
roșu și negru, are 2 pagini nenumerotate + 210 pagini17. Foaia de titlu are
explicative ale tipicului, din păcate, cu multe influenţe apusene care fac ușor de identificat
manuscrisele liturgice care au avut ca izvod tipăriturile moviliene.
15
A se vedea nota 12.
16
Doru Bădără, Tiparul românesc la sfârșitul secolului al XVII – lea și începutul secolului al
XVIII – lea, Editura Istros, Brăila, 1998, pp. 82-83.
17
Ne slujim de exemplarele Liturghierului păstrate în colecţiile Bibliotecii Sfântului
Sinod. Exemplarul I studiat de noi, prezintă greșeli de numerotare astfel: pagina 13 are
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următorul conţinut: „D[umnezeéștile și sfintele liturghii a célor dintru sfinţi
Părínţilor nóștri alui Ioán Zlatoust, alui Vasílie cel Máre, și a Prejdeștenii, acum
întâi tipăríte întru al 25 de ani ai înălţatei Domnii ai prea Luminátului oblăduitóriu atóată Ţára Rumânească, Ioánn Co[n]standín B[râncoveanu] Basaráb
Voevod, Cu tóată cheltuiála prea sfi[n]ţítului Mitropolít al Ungrovláhiei, kir
Antim Ivireanul. În sfânta Mitropolíe a Târgóviștii. La anul de la H[risto]s,
1713. [De Gheórghie Rádovici].” Pe versoul foii de titlu sunt redate obișnuitele stihuri la stemă: Asupra pecéţii stíhuri polítece, /A Ţării Rumânéști cu
bună feríce. De o parte și de alta a stemei se află iniţialele: I[oan] C[onstantin]
B[râncoveanu] V[oievod] D[omn] O[blăduitor] Ţ[ării] R[omânești]. Sub stemă
se află versurile: Acést sémn al crucii ce córbul ivéște/ d[o]mnului Constandín
H[risto]s îl gătéște/ Să-i fíe spre páză cu bună voíre,/ Și să-l îndelunge întru
stăpâníre.
Versurile se regăsesc pentru întâia oară în Acatistul imprimat la Snagov
în 1698, apoi în alte două tipărituri, apărute la Târgoviște, Octoihul (1712)
și Evhologhionul (1713).
Fără să mai aibă un cuvânt înainte și nici argumentul pentru canonicitatea redării textelor sacre în limba naţională, volumul se deschide direct cu:
Pínax adecă Însemnáre de céle ce să află într-aceástă liturghíe,
Învăţătură, cum să cáde a sluji diáconul cu préotul, la vecérnia cea máre,
la Utr(e)ne, și la liturghíe.
M[o]litvele Vecérniei.
Rânduiála Utr[e]nii.
Rânduiála D[u]mnezeéștii liturghíi, a lui Zlatoust.
D[u]mnezeiásca liturghíe a célui dintru sfinţ[i] Păríntelui nostru Ioann
cu rostul de aur.
numărul 2, exact ca în 1706 unde este o altă numerotare, poate că în 1713 s-a folosit placa
din 1706 fără să se fi schimbat cifra paginii!? Totuși, paginile merg corect în continuare cu
numerotaţia. Între pagina 45 și 46 a fost intercalată o pagină nenumerotată conţinând o
gravură cu Deisis semnată Ursul, cu toate că de celelalte pagini cu gravuri s-a ţinut cont la
paginare, de pildă gravura cu Sfântul Vasile se află între paginile 118 și 120, deci are numărul
119. (În exemplarele II și III consultate de noi, se regăsesc greșelile de la paginile 13 și 45-46,
dar gravura cu Sfântul Vasile nu este numerotată ci este intercalată între paginile 118 și 119).
Mai departe, exemplarul I are la pagina 121 numărul 120, 122 e trecută drept 121, urmează
corect 123, apoi pagina 124 are trecut greșit numărul 123, pagina 125 este trecută cu 124
și așa, paginaţia merge greșit în continuare. Exemplarele II și III nu au greșelile de la pagina
121. De fapt, Liturghierul ar fi trebuit să aibă 213 pagini. În 1706 nu există astfel de greșeli
de numerotare.
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D[u]mnezeiásca liturghíe A márelui Vasílie.
Învăţătura d[u]mnezeéștii liturghíi a prejdeștenii cu slujba vecérniei ce
să fáce în sfântul și márele póst.
D[u]mnezeiásca liturghíe, a prejdeștenii.
Otpusturile prázdnicelor célor D[o]mnești.
Otpusturile peste săptămână.
Văzglașéniile în zíoa sfintelor Páști la Canón, după fíește cére peasnă.
Rugăciunea colívelor.
Rugăciunea sălciii.
Rugăciunea la bl[a]g[osl])vénia cărnurilor.
Rugăciunea la gustárea strugurilor.
Și ecténiile cesă zíc la mórţi.
Menţiunea din titlu „acum întâi tipărite” credem că se referă la faptul
că la Târgoviște sub Mitropolitul Antim, liturghiile apăreau pentru prima
dată într-un volum aparte18. Acest fapt întărește din nou ideea că în 1706, la
Râmnic, Liturghierul nu a ieșit din tipografie în volum separat de Molitvenic.
Cuprinsul Liturghierului din 1713 corespunde întocmai celui din 1706,
cu excepţia „ecteniilor ce să zic la morţi”, care în anul 1706 erau incluse în slujba
parastasului din Molitvenicul coligat. Ordinea slujbelor este preluată direct
după Evhologhionul editat de Nicolae Glykis în 1691 la Veneţia, sărindu-se
însă, peste slujbele pe care le săvârșeșete doar arhiereul, fiind lăsate deoparte și
alte rugăciuni, care „nu se obișnuiau prin părţile noastre” (de exemplu: rugăciunea de hirotesie la acordarea a diferite slujiri în Patriarhia Ecumenică).
Pentru a ilustra evoluţia Liturghierului apărut în 1713, din cel de la
Râmnic din 1706, vom reda unele îmbunătăţiri sau diferenţe apărute între
cele două ediţii19. Astfel, am ales pentru comparaţie câteva texte. Dintru
În schimb, pe foaia de titlu a Evhologhionului (Molitvenicul) de la Târgoviște – 1713
scrie „acum a doua oară tipărit după rânduiala celui grecesc”, prima apariţie a sa fiind cea de la
Râmnic – 1706, împreună cu Liturghierul.
19
Slujebnicul lui Petru Movilă apărut la Kiev în 1639 va fi citat ca Movilă 1639. Ţinem
să mulţumim aici în mod special, doamnelor profesoare Cătălina Velculescu și Zamfira Mihail
pentru faptul de a fi dăruit Bibliotecii Sfântului Sinod un excelent facsimil al preţiosului
Slujebnic kievean din 1639, fără de care nu puteam întreprinde analiza de faţă și adăugăm că tot
celor două erudite cercetătoare le aparţine meritul de a fi subliniat în ultima vreme, influenţa
Slujebnicului lui Petru Movilă asupra Liturghierelor noastre; Liturghierul de la Dealu – 1646 va
fi pomenit cu numele 1646, cel de la București – 1680 va fi citat ca 1680, Evhologhionul grecesc
de la Veneţia din 1691 va fi trecut simplu 1691, cel de la Buzău – 1702 va fi redat ca 1702,
cel de la Râmnic apărut în 1706 împreună cu Molitvenicul sub numele de Evhologhion îl vom
18
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început, subliniem că tipicul scris cu roșu, adică mișcările după care se derulează sfânta slujbă, corespunde în cea mai mare parte celui din Evhologhionul
grecesc, Veneţia – 1691. Vom arăta însă, că traducerea sa și a rugăciunilor a
fost îmbunătăţită, dezvoltată de la ediţie la ediţie, fiind corectate chiar mici
greșeli de conţinut20. Nu trebuie să uităm că în adoptarea soluţiilor lexicale,
Sfântul Antim a trebuit să ţină seama că o parte din text era cântat (ecfonisele
sau vozglasurile – cu voce) și ca atare, se impunea o anumită cadenţă.
Sfântul Antim a preluat întocmai cele mai multe texte din ediţia lui
Glykis, fapt vizibil chiar din păstrarea referinţelor tipiconale care sunt specifice slujirii mănăstirești: „Iar décă sosește vremea, (preotul) să meargă să ia
blagoslovenie de la cel mai mare” (egumen sau arhiereu, p. 46); în aceeași
slujire mai fastuoasă, se înscrie și cântarea antifonică, la două strane de care
nu se pomenește în 1680 sau 1702 ci doar în 1706 și 1713 (pp. 183-184)
ceea ce era greu de realizat la o biserică de enorie, dar faptul era obișnuit
la mănăstiri (și catedralele episcopale sau mitropolitane erau mănăstiri). La
Vohodul mic, diaconul este îndemnat să meargă la arhiereu sau egumen să
le dea să sărute Evanghelia, dacă aceștia vor fi de faţă. Totuși, am observat că
ediţia lui Glykis pomenește doar de egumen, în timp ce Liturghia din 1646
amintește de arhimandrit sau de egumen, cele din 1680 și 1702 vorbesc și
de arhiereu (ca în Movilă 1639), iar cea din 1713 preia întru totul ediţia din
1680. Aceste indicaţii specific monahale nu sunt inutile, având în vedere că
mănăstirile și schiturile erau numeroase încă din vremea aceea. La ectenia
întreită, în 1691 se face referire la „fraţii acestei sfinte mănăstiri” iar Antim a
redat prin „fraţii sfântului lăcașului acestuia” (ca și cum ar fi vorba despre o
comunitate monahală).
Ne îngăduim aici o scurtă și directă privire comparativă asupra textelor
liturgice din ediţiile 1706 și 171321 deși de-a lungul întregului studiu, raportarea la cele două lucrări este inevitabilă.
menţiona cu numele 1706, iar Liturghierul de la Târgoviște din 1713 va fi trecut simplu: 1713.
Am menţionat simplu Antim atunci când observaţiile pe text sunt valabile pentru ambele ediţii
antimiene: 1706 și 1713.
20
În multe exemplare din Liturghia de la Râmnic 1706, la p. 81 la Epicleză, în tipicul scris
cu roșu, diaconul este trecut ca blagoslovind sfintele, ceea ce este o eroare. Faptul fiind observat în
tipografie abia după imprimarea colilor, s-a aplicat un ștraif cu corectura peste cuvintele greșite.
Această eroare a fost îndreptată în ediţia din 1713 (pp. 95-96).
21
Pentru termenii grecești recurgem la Evhologhionul de la Veneţia – 1691, un exemplar
al acestuia fiind identificat recent, cu ocazia cercetării de faţă, și în Biblioteca Sfântului Sinod.
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Chiar titlul care deschide seria de îndrumări asupra săvârșirii Sfintei
Liturghii a suferit transformări. Dacă în 1706 era: „Rânduiala sfintei și dumnezăeștii liturghii care iaste așa în Besérica cea mare și la S[ve]ta Gora” (p. 33),
în 1713 s-a reformulat: „Rânduiala sfintei și dumnezeeștii liturghii care să face
așa în Besérica cea mare și la S[ve]ta Gora” (p. 46).
Șirul Rugăciunilor începătoare se deschide în 1706 cu Împărate ceresc și
continuă cu Sfinte Dumnezeule: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate [...] Sfinte Doamne, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte [...] (p. 34). În
1713 rugăciunile sună astfel: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului [...] Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte [...] (p. 47).
Varianta a doua este până azi în uz. Pregătirea slujitorilor pentru dumnezeiasca slujbă, se deschidea în 1706 cu sfatul: „Preotul carele va să săvârșască
dumnezeiasca liturghie [...] să nu aibă nimica scârbă spre nimeni” (p. 33), iar
în 1713, îndemnul s-a clarificat: „Preotul carele va să săvârșască dumnezeiasca
liturghie [...] să nu aibă ceva asupra cuiva [...]” (p. 46).
La îmbrăcarea poiasului (brâului), stihul din Psalmul 17, 35 „au pus
nevinovată calea mea” din 1706 a fost modificat în 1713, cu „fără prihană
calea mea”.
Binecuvântarea mare care marchează începutul Sfintei Liturghii folosește
în 1706 articolul posesiv-genitival pentru toate cele trei Persoane ale Preasfintei
Treimi, în timp ce, în 1713, acesta a fost înlăturat înainte de „Tatălui”, obţinându-se „Blagoslovită e împărăţia Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”.
La Ectenia mare:
La cererea a treia, termenul grecesc evsthatias a fost redat în 1706 cu
„bună tocmirea sfintelor lui Dumnezeu beséreci”, iar în 1713 cu „bună starea”,
în sensul de statornicie, pentru termenul din urmă s-a și optat în Liturghierul
din 2012.
La cererea a patra, termenul grecesc evlavías a fost tradus diferit: „[...]
pentru ceia ce cu credinţă și cu bună cuviinţă (1706)/ bună cucernicie (1713)
[...] întră întrânsa [...]”. Azi este redat întocmai, cu evlavie.
La cererea a unsprezecea, cuvântul grecesc tlipseos a fost tradus în 1706
cu „scârba”, iar în 1713 cu „necazul”, așa rămânând până astăzi.
Unele expresii au fost lăsate în slavonă ca de pildă „Premudrost prostí!”
(„Înţelepciune drepţi!”), sau i se spune preotului ce să facă atunci când se
sfârșește „Ninea” adică strofa care a început cu „Slavă Tatălui [...]”. Fericirile
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sunt redate cu numele de „Blajenii”, iar unele cântări au păstrat numele grecesc, de pildă când textul tipicului se referă la Sfinte Dumnezeule i se spune
„Aghios” („iar cântându-se Aghios, preotul cetéște rugăciunea”).
Uneori, aceleași cuvinte prezintă mai multe grafii, lucru firesc, având în
vedere nesiguranţa limbajului teologic/bisericesc în limba română, atunci fiind
momentul în care acesta începea să se fixeze. După rugăciunea Cântării celei
întreit sfinte, în 1713 tipicul spune: „iar dacă să sfârșaște rugăciunea aceasta
[...]” iar câteva rânduri mai jos, „iar după ce să fărșaște Aghios [...]”, în 1706 se
folosește „săvârșaște”, apoi „sfârșaște”. Chiar în interiorul aceleiași ediţii, aici
1713, o indicaţie tipiconală comună liturghiilor Sfântului Ioan și Sfântului
Vasile poate fi redată cu expresii sinonime: „[...] și merg pre din dosul (p. 70) /
pre dinapoia (p. 123) sfântului prestol”. Aceeași situaţie și la rugăciunea Cântării
întreite: „Dumnezeul cel sfânt carele pre sfinţi odihnești” (Liturghia Sfântului
Ioan, p. 72) „carele întru sfinţi odihnești” (Liturghia Sfântului Vasile, p. 125).
La Rugăciunea Heruvicului din Liturghia Sfântului Ioan, în 1706 avem pohte,
iar în 1713 pofte, dar chiar în 1713 cuvântul pofte a fost înlocuit în Liturghia
Sfântului Vasile cu vechea și frumoasa formă românească a sa: pohte (p. 134).
Topica a fost îmbunătăţită pe alocuri: în 1706 avem la slujba Vecerniei,
ecfonisul care încheie Ectenia cererilor: „Că bun și de oameni iubitoriu
Dumnezeu ești [...]”, în 1713 el fiind reformulat în „Că Dumnezeu bun și
iubitoriu de oameni ești [...]”, interesant este că în 2012 s-a preferat o variantă
mai aproape de 1706.
În ediţia din 1713, unele cuvinte au formă dublă dar nu întâmplător
utilizată; de pildă, când se referă la steluţă ca obiect liturgic de așezat deasupra
sfântului disc, 1713 spune zveazdă. Când este redat versetul din Matei 2, 9 se
zice: „[...] și viind steaua, au stătut deasupra unde era Pruncul” (p. 60). Pentru
sfântul disc, 1713 a preluat în română ca și slavona, cuvântul grecesc discos.
Alteori, 1713 folosește alăturat forme slavone și grecești pentru a denumi același obiect: „Iară preotul cădind Văzduhul sau aerul [...]” (p. 61), dar utilizează
și cuvântul acoperământ în rugăciunea: „Acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale [...]” (p. 61). Alteori, avem Aerul sau Procovăţul (la împărtășirea creștinilor). Tot alternativ este utilizată și forma slavă sau mărire22.
Utilizare controversată în textele liturgice românești. A se vedea: Pr. Paraschiv Angelescu,
Slavă și Mărire, Tipografia Cărţilor Bisericești, București, 1939.
22
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Atunci când se face începutul slujbei, se rostește: „Blagoslovit e Dumnezeul
nostru” dar este folosită și forma a binecuvânta când se citează Psalmul 133,
2: „Râdicaţi mâinile voastre la cele sfinte și bine cuvântaţi pe Domnul”. Sensul
acestor verbe este mai clar în Rugăciunea amvonului: „Cel ce bl[a]g[oslo]vești
pre ceia ce bine te cuvintează D[oa]mne [...]”.
Același obiect poate avea mai multe denumiri; putem considera aceasta
ca pe o urmare a nesiguranţei limbajului liturgic în formare sau ca pe o
dorinţă de diversificare a sa. Atunci când se referă la ușile împărătești găsim
în 1706 și 1713: sfintele uși, dverile cele mari, dvera cea mare, sfânta dveră,
sfânta ușă, ușa cea împărătească, sfintele dveri. Când vorbește despre cei ce dau
răspunsurile în biserică, Antim îi numește: strana, cântăreţii, ceteţul, corul, cei
de afară. Oricare ar fi motivaţia utilizării acestor forme, limbajul se înviorează
și contribuie la evitarea rutinei pe care o inspiră uneori, un tipic.
Ecfonisul, care încheie Ectenia mare la Liturghia Sfântului Ioan: „Că Ţie
se cuvine toată mărirea [...]”, este redat la încheierea Rugăciunii I pentru credincioși, în aceeași liturghie prin: „Că Ţie se cade toată mărirea [...]”. Liturghia
Sfântului Vasile încheie Ectenia mare prin: „Că Ţie se cade toată mărirea [...]”.
Îndemnul care anunţă citirea Evangheliei în 1706 sună așa: „Cu preaînţelepciune direaptă [...]”. Acesta a fost reformulat în 1713, în: „Cu înţelepciune
direaptă [...]”.
La Rugăciunea Heruvicului, în 1706 forma verbală: „[...] și să lucrez cu
sfinţenie sfântul și prea curatul tău trup [...]” a fost înlocuită în 1713 cu una
mai clară ca sens: „[...] și să jărtvesc sfântul și prea curatul tău trup”.
Dorim să subliniem fidelitatea lui Antim faţă de tipicul athonit care
până azi este în uz la mănăstirile din Sfântul Munte, în timp ce la noi s-a mai
alterat. De exemplu, cădirea mică de dinaintea citirii Evangheliei este așezată corect după Apostol, nu în timpul citirii lui, când clinchetul clopoţeilor
poate acoperi vocea citeţului. În plus, această cădire avea loc doar în altar. De
asemenea, dialogul dintre preot și diacon în care diaconul cere binecuvântare
pentru citirea Evangheliei se desfășura în altar, în taină. Unele propoziţii au
fost preluate eliptic, întocmai ca în greacă, fără predicat. La Ectenia celor chemaţi avem: „Câţi sunteţi chemaţi eșiţi, ca nime din cei chemaţi (să nu rămână).
Câţi sunteţi credincioși [...]”.
După sfinţirea darurilor (Epicleza), în 1706 avem rugăciunea: „Încă ne
rugăm, pomenește Doamne toată episcopia pravoslavnicilor carii cu direptate
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îndireptează cuvântul adevărului”, iar în 1713: „[...] acelora ce drept învaţă
cuvântul adevărului [...]” formă păstrată până azi.
Reproducem un fragment din troparul Sfântului Ioan Gură de Aur, așa
cum apare el în 1706, la sfârșitul liturghiei sfântului, pentru că aici este prima
oară când el apare în limba română în Liturghier: „Rostul tău ca niște aur
străluci dar de lumină a toată lumea, că nu căștigaș lumii vistierie de iubire de
argint ci cu smerita înţelepciune ne arătaș noao cele din nălţime și cu cuvintele
tale ne învăţaș [...]”. Ediţia din 1713 aduce o îmbunătăţire evidentă acestui
frumos tropar, variantă apropiată de cea de azi: „Din gura ta ca o văpae de
foc strălucind darul, lumea au luminat, nu ale iubirii de argint vistierii lumii
câștigând, înălţimea gândului smerit noao ne-au arătat, cu cuvintele tale învăţându-ne [...]”.
Cele câteva exemple (care pot continua) reliefează o îmbunătăţire a textului Liturghierului, cu tendinţa de diversificare și de clarificare a limbajului.
În plus, se poate vedea că dacă 1713 preia tipicul din 1680, gata tradus în
limba română și îl mai dezvoltă discret cu lămuriri suplimentare, meritul
Sfintei Liturghii din 1713 este acela de a fi tradus din nou toate rugăciunile în
limba română, lucru dificil și riscant, având în vedere situaţia Mitropolitului
Dosoftei, a cărui limbă are doar valoare poetică, nereușind să se impună ca
atare în spaţiul liturgic românesc.
Ce aduce nou Liturghierul lui Antim din 1713 faţă de ediţiile anterioare23?
Structura Liturghierului lui Antim este diferită de cea a ediţiilor care au
apărut până la el. Dacă în ediţiile 1646, 1679, 1680 și 1702 se începe cu
Sfintele Liturghii și se încheie cu Laudele, Antim așează slujbele în succesiunea lor firească din cult: mai întâi Laudele apoi Sfintele Liturghii. Varianta
lui Antim (preluată după cea grecească, athonită) se regăsește și în Movilă
1639; aceasta se menţine până azi în Liturghier.
La finalul Utreniei, Antim a așezat începutul stihirilor, care trebuie să
se cânte la strană și redă în formă completă două tropare ale Învierii, care se
cântă când sunt de rând glasurile 1, 2, 4 și 8 sau 3, 5, 6 și 7. Acest fapt nu se
23
În analiza comparativă de mai jos, ne-am referit în principal, la ediţiile din Valahia, de
aceea nu vom include ediţiile lui Dosoftei, Iași 1679 și 1683; se pare că în afara argumentului
pentru slujirea în limba naţională, Sfântul Antim nu s-a orientat deloc după această ediţie în
privinţa textului sau a limbajului liturgic, ca și în cazul Rânduielii Diaconstvelor, imprimate la
Bălgrad în anul 1687.
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află în 1691 și nici în variantele imprimate până la Antim. La fel și indicaţia
că după Utrenie, urmează citirea Ceasului I (p. 45), nu se află nici în ediţia
grecească și nici în cele slavo-române.
La slujba Proscomidiei, Antim a așezat „Închipuirea sfântului díscos”
numai că așezarea miridelor pe sfântul disc este diferită de indicaţiile grafice
din celelalte ediţii românești. În privinţa miridei Născătoarei de Dumnezeu,
deși a fost tradusă corect din grecește așezarea pe disc în „dreapta agneţului”,
în desen mirida apare în dreapta preotului, nu a agneţului cum este corect
dispusă în ediţiile 1646, 1680, 1702. Așa că dreapta agneţului fiind confundată cu dreapta preotului, sub mirida Născătoarei găsim și pe cele ale celor
nouă cete de sfinţi. Interesant este că și Movilă 1639 așază miridele, tocmai
invers, astfel, în dreapta agneţului apar mirida Născătoarei și a celor nouă
cete de sfinţi, când ele ar trebui să stea de o parte și de alta a agneţului. Acest
fapt curios de la Movilă a fost îndreptat de ediţiile de la noi (1646, 1680,
1702) așadar, ele nu au reprodus fără o minimă prelucrare varianta slavonă,
nici măcar 1646. Putem gândi că nu a fost neapărat o eroare la Movilă și
Antim gruparea miridelor sfinţilor la un loc, pentru că mirida Născătoarei de
Dumnezeu poate sta foarte bine alături de cele ale celor nouă cete de sfinţi,
ea fiind cea mai sfântă dintre oamenii care s-au sfinţit.
Atunci când menţionează a câta prescură se ia și ce miride se scot din ea,
Antim este mai explicit, în timp ce ediţiile 1680 și 1702 sunt mai lacunare.
La mirida a patra, lista mucenicilor pomeniţi este mai lungă decât
în 1691. Antim a adăugat lângă Sfântul Teodor Tiron pe Sfântul Teodor
Stratilat, preluând pe 1680 și 1702. Movilă 1639 nu-l menţionează, dar are
lungi șiruri de sfinţi slavi locali. De ce numai în ediţiile românești a fost
inserat acest al doilea Teodor, sfânt militar? Este o tradiţie, o evlavie locală?
Rămâne de văzut24.
Pomenirile de la Vohodul mare sunt mai multe în 1713 decât în 1691,
dar mult mai puţine faţă de Movilă 1639.
24
Remarcăm faptul că la finalul celor nouă cete de sfinţi, în ediţia buzoiană din 1702 apare
pentru prima oară în liturghiile românești, un pomelnic tipărit. Este vorba despre Pomelnicul
Marelui paharnic Șerban, ctitorul ce au făcut [...] liturghiile. În cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului
Vasile, același pomelnic este așezat după Epicleză. Obiceiul este întâlnit adesea în cărţile slave,
la ecteniile pentru conducători, unde sunt enumeraţi toţi membrii familiei domnitoare, vii și
adormiţi.

354

Arhim. Policarp Chițulescu, Liturghiile românești tipărite de Sfântul Antim Ivireanul

Sfita25 (felonul) preotului se ridica în faţă și se prindea de doi nasturi
mici pentru a nu-l incomoda pe acesta la mâini, mai ales la Proscomidie și la
Vohodul Mare; obiceiul este până azi păstrat de greci.
Mărturia credinţei sau Crezul vede lumina tiparului într-o nouă traducere, prin Liturghierul lui Antim, variantă care s-a impus până azi în Biserică.
Răspunsul la îndemnul „Să mulţumim Domnului” este în Liturghia
Sfântului Ioan: „Cu vrednicie și cu dreptate”, formă scurtă păstrată până azi
de greci, dar doar la Liturghia Sfântului Vasile se află o formă amplificată a
imnului, regăsită azi în ambele Sfinte Liturghii.
Momentul central din Sfânta Liturghie este Anaforaua, care culminează
cu sfinţirea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele lui Hristos prin invocarea
Sfântului Duh (Epicleza). Între răsăriteni și apuseni au existat diferite dispute
despre acest moment sfânt. Apusenii pretindeau că pâinea și vinul se sfinţesc
la cuvintele: „Luaţi, mâncaţi [...] Beţi dintru acesta toţi [...]” iar răsăritenii
afirmau că pentru sfinţire este necesară invocarea Sfântului Duh. Viziunea
catolică asupra acestui moment s-a strecurat și în unele liturghiere ortodoxe.
Astfel, în Movilă 1639 găsim indicaţia ca preotul să ţină mâna dreaptă cu
semnul binecuvântării și să arate așa spre pâine și vin când rostește cuvintele: „Luaţi, mâncaţi [...]. Beţi dintru acesta toţi [...]”, apoi urma și invocarea
Sfântului Duh. Ni se pare că dorinţa Mitropolitului Petru Movilă a fost de a
împăca, printr-un compromis. Greșeala aceasta a fost preluată mai târziu în
Slujebnicul Mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei26. Așa cum am afirmat deja,
românii au cunoscut și preluat textele din Movilă 1639, dar au îndreptat
abaterile27. Liturghierele inspirate parţial la Epicleză din Movilă 1639 sunt:
Dealu 1646 și București 1680 (indicaţia de a ţine mâna cu semnul binecuvântării apare doar la „Luaţi mâncaţi [...]” nu și la „Beţi dintru acesta toţi [...]”).
Liturghierul de la Buzău 1702 și apoi Râmnic 1706 și Târgoviște 1713 au
evitat cu grijă influenţele catolicizante. Varianta moviliană se află în liturghia greco-catolică, astfel încât, aceeași indicaţie din Movilă 1639 privitoare
Unii cercetători au citit sfânta în loc de sfita, dar sfită este o altă denumire liturgică
pentru felon.
26
Ms. rom. 1790, Biblioteca Academiei Române, f. 29v.
27
Concepţia Mitropolitului Petru Movilă privitoare la Epicleză (reflectată în Slujebnicele
tipărite de el și exprimată și în Mărturisirea ortodoxă) a fost corectată de Sinodul de la Iași
(1642), a se vedea: Pr. prof. Mircea Păcurariu, Cultura teologică românească, Editura Basilica,
București, 2011, p. 111.
25
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la binecuvântarea darurilor se va regăsi în ediţia greacă apărută la Veneţia
în 1687. Evhologhioanele grecești nu conţin indicaţia discutată de noi, din
Movilă 1639.
În privinţa Însemnării pentru sfărâmarea Sfântului Agneţ (p. 104) trebuie
să spunem că Antim urmează tradiţia liturghierelor românești dar o dezvoltă
cu lămuriri suplimentare, foarte necesare bunei slujiri în biserică. Întâi, menţionăm că nu am regăsit textul în 1691 și nici desenul specific „pentru cum
și cu ce părţi din Sfântul Agneţ se cade a cumineca preotul”. Textul se găsește
în Movilă 1639, apoi în 1646, 1680 și 1702. În schimb, desenul se află doar
în 1680 și 170228 și la Antim (nu și în Movilă 1639). Astfel, după sfinţirea
darurilor la Epicleză, preotul nu mai are voie să toarne vin în potir, ci puţină
apă călduţă. Interdicţia este exprimată de 1680 (f. 39v) și 1702 (f. 41v) astfel: „iar mai pre urmă să nu mai torni (în potir) nimic nicidecum [...]”, dar
Sfântul Antim simte nevoia unei spuse mai clare și mai categorice: „Că după
ce să săvârșesc sfintele, n-ai voe, nici să îndrăznești carea cumva să mai pui vin
în sfântul potiriu [...]”.
Dacă Movilă 1639 îi rânduiește preotului când se împărtășește să guste
doar o dată din potir (la fel preia și Slujebnicul Mitropolitului Ștefan, f. 40),
liturghiile slavo-române se conformează, ca și Antim, tipicului grecesc care
prevede ca preotul să guste de trei ori din potir.
Evlavia, grija și râvna Sfântului Antim pentru Sfânta Împărtășanie
(Însuși Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos) l-au determinat să adauge
niște sfaturi interesante și practice, privitoare la felul cum trebuie să-i împărtășească preotul pe creștini și cum să fie ajutat la aceasta de „diaconi sau de
grămăticii bisericii”. Astfel, când ieșea „înaintea ușii cei împărătești” cu potirul, două ajutoare trebuia să ţină întins sub potir: „Aerul sau Procoveţul cel
mare [ștergarul] pentru ca nu din vreo întâmplare să pice ceva jos, și preotul
carele slujaște ţine sfântul Potiriu cu alt Procoveţ deasupra Aerului celui întins
[...] și îi cuminecă zicând la fiește care: Cuminecă-se robul lui Dumnezeu” (în
1706 formula este: „Împreună-se robul lui Dumnezeu [...]”) după aceasta, preotul „cel rânduit” dădea imediat anafură celor ce se împărtășiseră. Este greu
de crezut că în sate erau mai mulţi preoţi slujitori la o biserică, dar de obicei,
la catedrale și mănăstiri acest lucru era posibil.
28
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În Liturghierul din 1713 (evident că și în cel din 1706), Sfântul Antim
a renunţat (ca și București, 1680) la cele trei rugăciuni așezate în Sfânta
Liturghie înainte de împărtășirea preotului; ele erau puse acolo spre a fi citite
de acesta, în cazul că nu ar fi reușit să-și împlinească pravila de împărtășire. Aceste trei rugăciuni se află în Movilă 1639 și de aici au luat: 1646 și
1702. Rânduiala grecească nu prevede aceste rugăciuni. Interesantă este iarăși
o rămășiţă de rânduială arhierească, atunci când după împărtășire, preotul
binecuvintează poporul cu potirul și i se răspunde: „Întru mulţi ani Stăpâne!”.
În 1691 nu există această urare, ea se află doar în liturghierele slavone: în
limba greacă cu litere chirilice, în Movilă 1639 și în 1646, iar în 1680 și 1702
urarea este redată în slavonă, de unde probabil a luat și Antim și a tradus-o
în română.
Apoi, înainte de binecuvântarea mare de la finalul Sfintei Liturghii,
regăsim și la Antim rânduiala care se face și azi la Athos (prevăzută în Movilă
1639, apoi în 1680 și în 1702): preotul mergea în mijlocul bisericii și împărţea anafura, după care binecuvânta poporul, făcea otpustul, iar strana cânta
Polihroniul.
Credem că urarea de mai sus („Întru mulţi ani Stăpâne!”) ca și cântarea
Polihroniului erau o tradiţie deja împământenită la noi. Polihroniul se cânta
după otpust (redat de Antim cu slavul „Mnoga leata”) pentru Domn și pentru
Arhiereu. Acest Polihroniu se găsește la Movilă 1639 și după el au luat toate
ediţiile liturghierelor de până la Antim.
Liturghia Prejdesveștennii prezintă unele particularităţi la Antim. Ea
se deschide cu Învăţătură pentru Dumnezeiasca Liturghie a Prejdesveștennii
regăsită atât în tradiţia slavă, cât și în cea greacă, preluată de liturghierele
slave și slavo-române. Partea de final a acestui text, referitoare la Vohodul
mare, a fost deplasată de Antim (la fel ca 1680 și 1702) în chiar textul Sfintei
Liturghii, la momentul Vohodului mare, ceea ce 1691 nu a făcut (traducerea
grecească a evitat multele explicaţii în text, preferând să le așeze la început).
Mai mult, Antim pune în lămuririle de la începutul Sfintei Liturghii, un
semn grafic pentru ca momentul la care face referire să fie ușor de identificat
în text. În Movilă 1639, tipicul este mult mai detaliat. Mai departe, Antim
are o iniţiativă care îl vădește pe tipograful și traducătorul de cărţi din el, perfect cunoscător al realităţii (greutatea cauzată bisericilor de lipsa cărţilor, mai
ales a celor românești): el a preluat din 1691 stihirile și le-a tradus în română,
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ele cântându-se la această liturghie după „Doamne strigat-am”; stihirile sunt
redate aici pentru cazul în care „nu va fi Triod, și așa de nevoe să zici aceste
stihiri ce am pus aici, citind și c[i]teniile”. Ordinea celor șapte stihiri nu este
ca în 1691, unde oricum sunt mai multe. Antim a așezat mai puţine pentru
că trimite și la Minei, de unde mai trebuia să fie cântate câteva. Aceste stihiri
nu se regăsesc în Movilă 1639 și în niciun alt Liturghier anterior lui Antim.
Adăugăm și faptul că liturghia grecească din 1691 nu are la ectenii cererea pentru Voievod, prezenţa ei în liturghiile de la noi fiind o adaptare la
realitatea românească (sub influenţa celei slave).
Am observat până acum că Sfântul Antim s-a orientat în mod serios
după Liturghierul din 1680 publicat de către Mitropolitul Teodosie, părintele
său sufletesc. Acest lucru este vizibil și în faptul că nu a preluat în ediţiile
sale textul învăţăturii: „De proscomidia diaconilor” care este inclus în Movilă
1639, 1646 și 1702, dar nu în 1680.
Liturghierul Sfântului Antim și ediţiile ulterioare ale Liturghierului
Autoritatea morală și profilul intelectual al Mitropolitului Antim, precum și calitatea traducerilor realizate de el, imprimate sub directa sa îndrumare și iniţiativă, i-au determinat pe ierarhii urmași la Râmnic și București
să reia imprimarea integrală a Liturghierului târgoviștean. Astfel, din iniţiativa Mitropolitului Daniil al Ungrovlahiei, Liturghierul apare la București în
1728 în două ediţii (cea de-a doua conţinând și Slujba Sfintei Priceștanii), o a
treia ediţie ieșind din tipar anul următor, în 1729. Abia câteva mici podoabe
tipografice fac ediţiile care nu conţin Slujba Sfintei Priceștanii, să se distingă
de ediţia din 171329. Până și paginaţia corespunde celei a Liturghierului antimian. Considerăm că s-a utilizat materialul tipografic antimian, întrucât se
observă o oarecare uzură a plăcilor xilografice folosite îndelung. Enumerăm în
ordinea apariţiei, celelalte ediţii care au preluat textul și grafica Liturghierului
de la Târgoviște (cu diferenţe aproape insesizabile): București – 1741 și 1746,
Râmnic – 1747. Mai toate ediţiile ulterioare au preluat textul Liturghierului
Atragem atenţia asupra faptului că un Liturghier din 1728, fără foaie de titlu, poate fi
luat drept unul din 1713, dacă nu este studiat cu atenţie. Este cazul dubletului 4 de la Biblioteca
Academiei din București. Așadar, BAR are 4 exemplare din 1713, nu 5. Am întâlnit situaţia în
mai multe depozite cercetate.
29
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tradus de Sfântul Antim, doar că în cuprinsul unora s-au mai adăugat și alte
rugăciuni, în special Rânduiala Preceștaniei, Sinaxarul și Cererile speciale pentru Sfânta Proscomidie toate așezate la sfârșitul volumului. Amintim ediţiile:
Iași – 1759, 1794, Buzău – 1769, Blaj –1775, București – 1780, Râmnic
– 1787, Sibiu – 1798. În secolele următoare (mai ales în al XX-lea), textul
antimian a constituit baza unor prelucrări și îmbunătăţiri a traducerii liturghiilor. Cert este că în Liturghierul din 2012 textul lui Antim se regăsește în
proporţii foarte mari, fiind până astăzi slujit în biserici.
*
Numeroasele exemplare păstrate până în zilele noastre pe întregul
spaţiu românesc constituie cea mai bună dovadă a receptării favorabile a
Liturghierului de la Târgoviște, ca și prototipul său aflat în Evhologhionul de
la Râmnic (1706). Deși se află printre cărţile foarte des utilizate în biserică,
materialul de calitate din care s-a confecţionat întregul tiraj din 1713 și grija
preoţilor faţă de această preţioasă tipăritură în limba lor maternă au condus
la conservarea până în zilele noastre, a câteva zeci de exemplare30.
Eforturile curajoase ale Mitropolitului Antim s-au propagat în mai
multe segmente ale culturii și spiritualităţii române și au culminat cu: biruinţa introducerii limbii române în cadrul slujbelor (ceea ce făcea mesajul
evanghelic accesibil tuturor oamenilor), crearea limbii liturgice literare românești prin stabilirea unor sensuri ale cuvintelor, introducerea de cuvinte noi
și ceea ce confirmă valabilitatea iniţiativei sale este tocmai faptul că până în
ziua de astăzi, textul Sfintei Liturghii publicat de Antim este utilizat în biserici, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare. Subliniem că dincolo
de meritele indiscutabile ale ediţiei românești a Sfintei Liturghii publicate
de Mitropolitul Dosoftei, deschizătorul de drumuri pentru introducerea
30
Dr. Gabriela Niţulescu, Cartea tipărită la Târgoviște și Renașterea românească, Editura
Bibliotheca, Târgoviște, pp. 60-62. Autoarea semnala în anul 2009 existenţa a 50 de exemplare,
dintre care cele mai multe (8 exemplare) la Arhiepiscopia Alba Iuliei, iar restul în biblioteci
eparhiale sau judeţene, parohii etc. Majoritatea se află în Transilvania și Banat. În Valahia avem 2
exemplare la Biblioteca Naţională a României (unul a circulat în Ardeal), 2 exemplare la Muzeul
Judeţean de Istorie și Arheologie – Prahova, 4 exemplare la Biblioteca Academiei Române și
acestora le adăugăm încă 4 exemplare aflate în Biblioteca Sfântului Sinod, toate provenind din
Ardeal. Trebuie cercetate și depozitele din Oltenia, Argeș, Dobrogea dar și cele din Moldova!
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limbii române în cult și poetul creator de frumoasă limbă română, constatăm că ediţiile de la Iași, din 1679 și 1681, „nu au fost preluate de alţi traducători, din cauză că limba lui Dosoftei prezintă un pronunţat caracter dialectal moldovenesc”31. Așadar, primul act de curaj fiind deja înfăptuit, meritul
Sfântului Antim este acela de a fi dus pe calea desăvârșirii demersul plin de
speranţă al ierarhului moldovean.
Ornamentica Liturghierului de la Târgoviște – 1713
Liturghierul din 1713 se remarcă și printr-o bogată și elegantă ornamentică executată cu rafinament probabil, de însuși Sfântul Antim și de
meșterii gravori Dimitrios și Ioanichie Bakov care au activat și în atelierele
tipografice de la Snagov. Litera este executată cu fineţe fiind ușor de recunoscut. În volum există 4 gravuri în pleine page: Deisis (intercalată între paginile 45-46, semnată Ursul), Sfântul Ioan Gură de Aur (p. 65, nesemnată),
Sfântul Vasile cel Mare (p. 119 semnată Dimitrios, 1698) și Sfântul Grigorie
(Dialogul) (semnată Ioanikii, p. 178). Probabil că tot unul dintre semnatari a
realizat și gravura cu Sfântul Ioan Gură de Aur dacă nu cumva chiar Sfântul
Antim. O gravură mai mare ca dimensiune este și imaginea așezării potirului
și discului la proscomidiar, precum și corecta rânduire a miridelor pe disc (p.
55). La pagina 105 se găsește indicaţia pentru felul așezării Sfântului Agneţ
frânt pe disc, după sfinţire, informaţie încadrată de un dublu chenar format
din module mici stilizate. În Liturghia din 1706 în locul imaginii Deisis, se
găsește scena Răstignirii Domnului (semnată Ioanikii și datată 1706), încadrată de 16 casete care conţin simbolurile Sfinţilor Evangheliști și motive
în legătură cu Răstignirea (instrumentele torturii). Imaginea Răstignirii ne
trimite la gravura antimisului Mitropolitului Teodosie al Ungrovlahiei, realizat după cum se vede, tot de Ioanikii sau cel puţin, l-a avut ca model de
inspiraţie. Antimisul a fost preluat și de Sfântul Antim, apoi de un lung șir
de ierarhi din Valahia.
Gravurile în pleine page au fost publicate pentru prima dată în Liturghierul
greco-arab imprimat în 1701 la Snagov. Chipul sfinţilor „autori” de liturghie
împreună cu Deisis-ul semnat Ursul vor apărea și în Liturghierul de la Buzău,
31
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în 1702. Mai multe podoabe tipografice care încheie un text (ele facând
recognoscibilă orice tipăritură antimiană), reluate în mai toate tipăriturile
antimiene, apar în suită încă din Antologhionul din 1697 și se adună laolaltă,
în frumosul Acatist imprimat în 1698. În această din urmă tipăritură apar
pentru prima oară gravuri cu Bunavestire, Deisis (altul decât cel semnat de
Ursul), din care unele vor mai fi reluate în Chiriacodromionul de la Bălgrad
(1699) și apoi, la Târgoviște, în micul Ceaslov slavo-român (1714). Faptul
că multe dintre aceste ornamente tipografice nu sunt întâlnite în Capitole
îndemnătoare (1691), nici în Evanghelia din 1693 și nici în alte cărţi de la
București, ci apar pentru întâia dată în tipăriturile din teascurile de la Snagov,
indică realizarea lor acolo. Una dintre sursele de inspiraţie pentru grafica
tipăriturilor antimiene o constituie cărţile grecești imprimate la Veneţia de
către Nicolae Glykis, folosite de Sfântul Antim și pentru traducerea unor
texte în limba română.
Plăcile xilografice vor fi mutate de la Snagov la Alba Iulia și Buzău, apoi
la Râmnic și Târgoviște, fiind aduse ulterior, la București.
Cu inevitabile diferenţe, Liturghierul din 1713 este împodobit ca varianta sa din 1706 apărută la Râmnic, cu Molitvenicul. Astfel, foaia de titlu a
Liturghierului din 1713 are textul încadrat într-un chenar dublu format din
module cu elemente vegetale stilizate, deasupra titlului aflându-se un frontispiciu vegetal cu floare de nufăr în centru.
Stema cu versurile dedicatorii se găsește la locul ei, pe versoul foii de titlu.
Ea este alcătuită dintr-un scut oval în care s-a plasat, ca mobilă principală,
pasărea heraldică cruciară în poziţie de acvilă. Aceasta are capul conturnat în
dextra și zborul în jos fiind flancat în dextra de soare și în senestra de luna crai
nou. În temelie se află un arbore. Scutul, timbrat de o coroană domnească,
flancată de simbolurile puterii voivodale, spada, în dextra și buzduganul în
senestra, este încadrat de un bogat chenar ornamental, cu elemente vegetale,
având ca tenanţi doi paji afrontaţi suflând în trâmbiţe.
În fructul care iese din lujerul așezat jos, în partea inferioară dreaptă a
chenarului, par a se observa două litere mici: IK, probabil Ioanikie32. Această
Faptul că acest gravor semnează la început cu numele de Ivan Bakov (în: † Varlaam,
Mitropolitul Ungrovlahiei, Cheia înţelesului, București, 1678) iar mai apoi cu Ioanikii Bakov ne
duce cu gândul că el a intrat în cinul monahal. Numele de Ioanichie apare încă din 1680, dacă
vom considera stema ca fiind semnată.
32
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stemă apare pentru prima oară, cu unele mici diferenţe, în Liturghierul de
la București (1680). Ea a fost reluată în mai multe tipărituri ulterioare:
Pravoslavnica mărturisire, Buzău – 1691, Psaltirea, București – 1694, Acatist,
Snagov – 1698, Evhologhion, Buzău – 1699, Evhologhion, Râmnic – 1706,
Evhologhion, Târgoviște – 1713.
Titlurile mai importante din Liturghier sunt precedate de frontispicii.
Astfel, la pagina 12 avem un frumos chenar cu Mântuitorul Iisus Hristos
având Evanghelia în mâna stângă și binecuvântând cu dreapta, bust aflat întrun medalion dispus central, de sub care ies doi lujeri ce au în capete câte o
floarea soarelui. La pagina 46, frontispiciul are în partea superioară o friză cu
floare de nufăr în centru, iar în chenar trei medalioane cu Maica Domnului,
Mântuitorul Hristos binecuvântând cu două mâini și Sfântul Ioan Botezătorul.
La paginile 66, 120, 179, la începutul fiecărei Sfinte Liturghii, se află un chenar
cu trei medalioane care conţin chipurile celor trei „autori” de liturghie, sfinţii
Vasile, Ioan și Grigorie. Uneori, începutul paginii este marcat cu o linie simplă
stilizată (p. 205). Textul se încheie cu mai multe tipuri de ornamente: cruce
neagră stilizată încadrată de alte șase cruci roșii mai mici (p. 11), ornamente
formate din lujeri stilizaţi (pp. 45, 104), podoabe geometrice (pp. 54, 117,
210), cap de înger cu lujeri (verso-ul foii de cuprins). Textele unor rugăciuni
sunt demarcate prin linii compuse din mici module vegetale stilizate (pp. 170,
174, 199, 203, 206, 207, 208). Iniţialele sunt cel mai adesea roșii dar și negre,
la începutul unui capitol mare fiind așezate letrine încadrate de lujeri, iar frazele
din interiorul textului încep cu litere mai mari, dar neîmpodobite.
Concluzii
În studiul de faţă am arătat că Liturghierul de la Târgoviște din 1713
reprezintă o variantă îmbunătăţită a celui din 1706 de la Râmnic. Am comparat în permanenţă textul antimian cu cel grecesc, al ediţiei lui Glykis
(Veneţia, 1691), dar și cu textele slavone din Slujebnicul lui Petru Movilă
(Kiev, 1639), Dealu – 1646 și cu cel din ediţiile slavo-române (București –
1680 și Buzău – 1702). Am căutat să înţelegem cât de fidel a urmat Sfântului
Antim textul grecesc care reprezintă tradiţia bizantină, cât a fost influenţat de
ediţiile slavone și slavo-române (care izvorăsc tot din tradiţia bizantină dar cu
anumite nuanţe de factură slavă) și cât din structura și textul Liturghierului
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reprezintă iniţiativa sa. Evident, atunci când spunem iniţiativă, ne referim nu
la textul rugăciunilor care sunt aceleași peste tot, ci la modul de organizare a
slujbei (tipicul), amplificat și precizat unde Sfântul Antim a crezut de cuviinţă, conform nevoilor observate de el în realitatea românească.
Am analizat atât tipicul și rugăciunile, cât și limbajul textului, fără a face
apel la formulări și analize filologico-lingvistice stricte (aceasta o lăsăm pe seama
specialiștilor filologi și lingviști). Pentru a demonstra reușita Sfântului Antim la
fixarea rânduielii și limbajului Sfintei Liturghii în limba română și actualitatea
efortului său, am alăturat pasaje din Liturghierele lui: Dosoftei, Antim și ediţia
din 2012 (mult îmbunătăţită faţă de cea din 2008, adică apropiată mai mult de
tradiţia bizantină athonită, cum a și fost în vechime). În plus, rostul studiului
prezent a fost și acela de a analiza o tipăritură esenţială vieţii liturgice românești,
care până acum nu s-a bucurat de o analiză și o descriere istorico-liturgică, așa
cum au beneficiat alte cărţi, mai puţin semnificative.
Anexă
Pentru a reflecta gradul de evoluţie a limbii (a traducerii textelor în limba
română) de la Dosoftei și Antim până azi, vom reda în paralel unele texte din
ediţiile românești ale Liturghierului: Dosoftei – 1679, ediţiile Antim 1706 și
1713 și ultima ediţie românească apărută în anul 2012.
Rugăciune la îmbrăcarea stiharului
1679: „Bucura-să-va sufletul mieu de D[o]mnul că mă-mbrăcă cu veșmânt de spăsenie, și cu îmbrăcământ de veselie mă-nvăscu, ca mirelui mi-au
pusu-mi mitră și ca miresei mă-mpodobi podoabă” (Isaia 61, 10).
1706: „Bucura-să-va sufletul mieu întru D[o]mnul că m-au îmbrăcat în
veșmântul mântuirii, și cu haina veseliei m-au îmbrăcat. Ca unui mire mi-au
pus mie cunună: și ca pre o mireasă m-au înfrumseţat cu frumseţe”.
1713: „Bucura-să-va sufletul mieu întru D[o]mnul că m-au îmbrăcat în
veșmântul mântuirii, și cu haina veseliei m-au îmbrăcat. Ca unui mire mi-au
pus mie cunună: și ca pre o mireasă m-au împodobit cu podoabă”.
2012: „Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în
veșmântul mântuirii, și cu haina veseliei m-a împodobit. Ca unui mire mi-a
pus cunună: și ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă”.
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Rugăciunea tămâiei
1679: „Tămâie Ţ-aducem Hristoase Dumnezău, în miros de bună
mireazmă sufletească, carea priimindu-o suprăcerescul Tău jărtăvnic, împotrivă trimite-ne dumnezăiescul har și darul Preasvântului Tău Duh”.
1706: „Tămâe Îţ aducem Hristoase Dumnezeule, întru miros de bună
mireasmă sufletească pre carea primindu-o întru preacerescul Tău jărtăvnic,
ne trimite noao darul Preasfântului Tău Duh”.
1713: „Tămâe Îţ aducem Hristoase Dumnezeule, întru miros de bună
mireasmă duhovnicească pre carea primindu-o întru cel mai presus de ceriuri
al Tău jărtăvnic, trimite-ne noao darul Preasfântului Tău Duh”.
2012: „Tămâie Îţi aducem Ţie Hristoase Dumnezeule, întru miros de
bună mireasmă duhovnicească pe care primind-o întru jertfelnicul Tău cel
mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul Preasfântului Tău Duh”.
Binecuvântarea mare
1679: „Blagoslovită-i Împărăţâia Tatălui ș-a Fiiului și a Svântului Duh,
acmu și pururi și-n vecii de veci”.
1706: „Blagoslovită e Împărăţia a Tatălui, și a Fiiului, și a Sfântului Duh
acum și pururea și în vecii vecilor”.
1713: „Blagoslovită e Împărăţia Tatălui, și a Fiiului, și a Sfântului Duh
acum și pururea și în vecii vecilor”.
2012: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului
Duh acum și pururea și în vecii vecilor”.
Tatăl nostru
1679: „Tatăl nostru, carele ești în ceriuri, svinţască-se numele Tău, să vie
împărăţâia Ta, să fie voia Ta, cumu-i în ceri așe și pre pământ. Pâinea noastră
cea de saţâu dă-ne astăz și ne iartă datoriile noastre, cum și noi iertăm datorilor noștri. Și nu ne băga la iscușenie, ce ne izbăvește de vicleanul. Că a Ta este
împărăţâia și puterea și slava, a Tatălui ș-a Fiiului ș-a Svântului Duh, acum și
pururea și-n vecii de veci”.
1706: „Tatăl nostru, carele ești în ceriuri, sfinţească-se numele Tău. Vie
împărăţia Ta, Fie voia Ta, precum în ceriu și pre pământ. Pâinea noastră cea
de pururea dă-ne-o noao astăz și ne iartă noao greșalele noastre, precum și
noi ertăm greșiţilor noștri. Și nu ne duce pre noi întru ispită, ci ne izbăvește
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de cel rău. Că a Ta este împărăţia și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiiului și
a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”.
1713: „Tatăl nostru, carele ești în ceriuri, sfinţească-se numele Tău. Vie
împărăţia Ta, Fie voia Ta, precum în ceriu și pre pământ. Pâinea noastră cea
de pururea dă-ne-o noao astăz și ne iartă greșalele noastre, precum și noi
ertăm greșiţilor noștri. Și nu ne duce pre noi întru ispită, ci ne izbăvește de
cel rău. Că a Ta este împărăţia și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiiului și a
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”.
2012: „Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie
Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră
cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum
și noi iertăm greșiţilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de
cel viclean. Că a Ta este împărăţia și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”.

Summary: The Hieratikon of Saint Antim Ivireanul Târgoviște – 1713
The introduction of the Romanian language in liturgical texts, especially in the
Divine Liturgy, belongs to Saint Antim Ivireanul. After he translated and published
in Romanian several cultic books, when he became metropolitan of Wallachia, he
printed in 1713 at Târgoviște The Hieratikon, as a self-sufficient book. The root text
for the Romanian translation was the one for the Greek Euchologion from Venice,
1691 (N. Glykis). Saint Antim resorted also to previous Slavic-Romanian editions,
but he has the merit of having translated the complete liturgy in Romanian and of
having structured the Hieratikon in a more practical manner, that has been handed
down until this day. With a very agreeable Romanian that establishes the liturgical
language, Saint Antim’s Hieratikon from 1713 remains to the present day in service,
providing the believers with the divine message of the Incarnation of the Word of
God.
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Acest studiu își propune să evidenţieze câteva concepte și referinţe socialteologice cu privire la rolul și importanţa Bisericii Ortodoxe în contextul societăţii
actuale. Vor fi prezentate mai întâi caracteristici generale legate de misiunea socială
a Bisericii Ortodoxe, al cărei principal scop este comuniunea și mântuirea credincioșilor în Hristos, după care vor fi aduse lămuriri în legătură cu aspectele substanţiale
care exprimă comunitatea în Hristos, solidaritatea socială, comuniunea cu aproapele,
slujirea lui Dumnezeu și slujirea semenilor, toate acestea fiind într-o strânsă corelaţie
și interdependenţă cu însăși slujirea Mântuitorului Hristos, Slujitorul desăvârșit al lui
Dumnezeu și al oamenilor.

Biserica Ortodoxă, pe lângă faptul că este o instituţie religioasă, întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce, spre mântuirea tuturor
credincioșilor ce-o compun, este și un organism social. Ea este organizată
pe baze sociale în forma unei comunităţi sociale sau în forma unei societăţi.
Activitatea principală a Bisericii Ortodoxe este activitatea soteriologică, ei
încredinţându-i-se misiunea de mântuire a credincioșilor săi, după principiile stabilite de Întemeietorul său, Iisus Hristos – Dumnezeu destăinuit nouă
nu numai prin textul Sfintei Scripturi, dar și prin tradiţia vie, necurmată
și păstrată fidel de-a lungul timpului1 –, însă aceasta nu se reduce numai
la un rol soteriologic, ci se divide și într-un rol social, cultural, moral și
Mircea Vulcănescu, „Creștinul în lumea modernă”, în: Ioan I. Ică Jr., Germano
Marani, Gândirea socială a Bisericii, Deisis, Sibiu, 2002, p. 76
1
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religios-misionar. Toate aceste roluri ale Bisericii Ortodoxe sunt convergente
și colaborează la realizarea mântuirii credincioșilor săi. Participarea credincioșilor în societate trebuie să fie întemeiată pe conștiinţa faptului că lumea
este obiectul iubirii lui Dumnezeu, fiindcă ea trebuie transformată și curăţită
după principiile iubirii poruncite de Dumnezeu. Creștinul trebuie să vadă
lumea și societatea în lumina scopului lor ultim, în lumina eschatologică a
Împărăţiei lui Dumnezeu2. Așadar, Biserica, fiind o comunitate integrală,
care dorește a fi independentă și neinfluenţată de societatea lumească, de
viaţa și scopurile ei, își are propria ei viaţă, propriul ei scop, comuniunea și
mântuirea credincioșilor în Hristos.
Comuniunea în Biserică presupune persoanele umane, este o comuniune personală, în care există unitate, simfonie lăuntrică naturală și cordială, unanimitate, faptul de a fi într-un singur gând (Faptele Apostolilor 2, 1).
Această comuniune presupune a avea aceeași inimă, aceeași purtare și același
suflet, propriu membrilor comunităţii apostolice. În timp ce individul este
o existenţă individuală, persoana este legată și se află în simfonie cu celelalte
persoane dintr-un grup (comunitate). De altfel persoana nu poate exista singură, pentru că modul ei de existenţă e interpersonal, de comuniune. Ea
există și funcţionează într-o comunitate/grup și pentru o comunitate/grup,
fără însă ca prin aceasta să-și piardă alteritatea și independenţa ei. Pentru că
2
O perspectivă ortodoxă asupra reciprocităţii dintre om și lume este oferită de către marele
teolog român, Părintele profesor Dumitru Stăniloae: „Omul e în lume și vrea să fie mai presus,
are nevoie de lume, dar ca de un drum în care nu se fixează niciodată definitiv într-o etapă,
ci urcă spiritual mereu mai sus. Trebuie să depășească lipirea egoistă de ea, dar neanulând-o,
ci făcând-o transparentă și sfinţind-o pe ea și pe sine prin despătimirea de ea și prin folosirea,
ca dar pentru alţii și ca mijloc de pătrundere și de vedere prin ea a Absolutului, mijloc tot mai
pătruns de Duhul Sfânt prin duhul propriu, căci în măsura despătimirii de ea devine tot mai
transparentă”. Cf. Pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos, lumina lumii și îndumnezeitorul omului, Editura Anastasia, București, 1993, p. 24. „Omul își dă seama că lumea nu poate fi ultima
realitate nu numai din cauza faptului că nu-i poate asigura o viaţă deplin mulţumită și veșnică,
ci și faptului că într-un fel el este superior ei, având conștiinţa de ea datorită faptului că el este
subiect, iar ea obiect. Pe de o parte omul o admiră, deci vede că nu poate fi nici de la ea, ci de la
un Subiect superior și lui, și ei. Într-un fel e mare el ca om, în alt fel e mare ea ca lume, dar nici
el nu poate fi de la ea, odată ce are ceva ce n-are ea, nici ea de la el, odată ce este independentă
de el. Într-un fel, nici ea nu-i poate da omului totul, nici omul n-o poate face desăvârșită. Se
influenţează, dar sunt în mare parte și neputincioși, ea faţă de el, și el faţă de ea. Lumea e făcută
pentru om, căci el nu s-ar putea dezvolta fără ea, iar omul pentru lume, căci lumea n-ar avea rost
fără om. Dar nici omul nu se poate dezvolta deplin prin lume, nici lumea nu se poate elibera
de toate insuficienţele prin om. Împreună trimit la un Subiect care i-a făcut: prin ea pentru om
și pe om pentru lume, mai bine zis el și ea pentru Creatorul lor”. Cf. Pr. Dumitru Stăniloae,
Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, pp. 244-245.
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și comunitatea/grupul, ca o comuniune de persoane nu face să dispară, nici
nu subordonează sau oprimă și anulează persoana, ci devine spaţiul în care
persoana își manifestă existenţa ei proprie, adică se înfăptuiește autorealizarea
și recunoașterea ei3.
Problema comunităţilor lumești e că omul face fără Hristos efortul de
a-și crea societatea pe baza diverselor sisteme sociale și a determina modul său
de existenţă socială. Aceasta e lupta sisifică a tuturor sistemelor sociale cunoscute din antichitate până astăzi și a tuturor teoriilor utopice. În Ortodoxie nu
există această luptă pentru că, prin harul lui Dumnezeu, credinciosul ortodox
intră în comunitatea lui Hristos, comunitatea „copiilor lui Dumnezeu” care
nu este o invenţie omenească, ci e dăruită de Dumnezeu și se identifică cu
trupul lui Iisus Hristos, Biserica4.
Biserica îi cheamă pe credincioși să participe la viaţa societăţii care trebuie întemeiată pe principiile moralei creștine. De la bun început trebuie
spus că Biserica n-a făcut niciodată abstracţie de această realitate socială, însă
misiunea pe care Hristos a încredinţat-o Bisericii Sale nu este de ordin politic, economic ori social, ci eminamente religios5. Mântuitorul Iisus Hristos
nu a venit cu un program social sau economic pentru soluţionarea problemelor economice și sociale specifice timpului Său, ci El ne-a adus o revelaţie
religioasă, care să fie izvorul nesecat de inspiraţie pentru conduita morală a
credincioșilor din toate timpurile. Hristos a descoperit oamenilor cine este
Dumnezeu, pentru ca să li se deschidă ochii și să înţeleagă cine sunt ei înșiși
și în ce raport să stea cu semenii săi. El le-a îndreptat credincioșilor ochii spre
cer, ca astfel, cu sufletul luminat și transfigurat, să-și îndrepte apoi privirile
spre pământ și să aprecieze lucrurile de aici în lumina nouă adusă de El6.
Biserica, ca instituţie compusă din oameni și pentru oameni, înalţă
individul la adevărata sa valoare și condamnă parazitismul social, discriminările rasiale, antisemitismul și rasismul, considerându-le crime la adresa
3
Gheorghinos D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu,
2004, p. 41
4
Gheorghinos D. Metallinos, Parohia…, p. 44
5
Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, „Filantropia creștină între reperele ei istorice și
actualitate”, în: Faptele iubirii milostive, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012,
pp. 7-8.
6
Vlad Sofron, „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale”, în: Studii
Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 161.
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societăţii, care înjosesc demnitatea de om. Sfântul Apostol Pavel spune
hotărât: „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu
mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Galateni 3, 28). Principiile Bisericii despre libertate,
egalitate și fraternitate schimbă structural concepţia lumii antice despre
om. Biserica Ortodoxă este cea dintâi care a ţinut treaz simţul de solidaritate socială. Luptând din greu cu mentalitatea vechii societăţi sclavagiste
și feudale, ea a învăţat astfel pe credincioșii ei să-și tempereze individualismul și egoismul și să-și subordoneze interesele personale interesului general al societăţii în care omul se află integrat7. Sclavagismul, care era plaga
lumii civilizate antice, este condamnat, ca o ofensă adusă demnităţii de om.
Familia este repusă în drepturile sale naturale, femeia nemaifiind sclava
bărbatului, ci egala lui, și copii având aceleași drepturi, fără prioritatea primului născut. Societatea creștină este o societate nouă, complet refăcută și
reînviată la o altă viaţă. Munca, atât de degradantă pentru veacurile păgâne,
ajunge un principiu divin, o lege și un crez pentru lumea creștină, nedezonorând, ci înnobilând pe om. Deși creștinul nu are cetate stătătoare pe
pământ, el se învaţă a preţui și economisi mijloacele materiale nu ca scop
în sine, nu ca aglomerare de avuţii pentru exploatarea omului de către om,
ci ca mijloace pentru susţinerea vieţii8.
Desigur, creștinismul nu aprobă anarhia socială, când susţine atât de
fervent libertatea omului. Pune prin aceasta margini libertăţii? Nu, ci fixează
criteriul de care trebuie să ţină seama libertatea dacă nu vrea să se primejduiască pe ea însăși. În direcţie spirituală, libertatea poate să se manifeste fără
margini, omul poate crește până la Dumnezeu. Nicio piedică nu-l oprește.
Pe plan social însă, creștinismul fixează drept normă că libertatea trebuie să
se autolimiteze în manifestările ei, sau să fie limitată de principiul de a nu
face cineva nimic din ceea ce poate aduce suprimarea libertăţii altora, sau a
colectivităţii sociale9.
Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Hristos, Biserică, Societate, Editura Institutului Biblic și
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1998, p. 23.
8
Pr. Prof. Petru Rezuș, „Rolul social și misionar al Bisericii Ortodoxe Române”, în: Studii
Teologice, nr. 7-8, București, 1949, p. 505
9
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Biserica în noul orizont social”, în: Cultură și Duhovnicie,
Opere complete, vol. III, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 638. A se
vedea și Telegraful Român, an XCII, nr. 97, 19 noiembrie 1944, p. 1.
7
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Creștinismul are orizont social, fiindcă mântuirea credinciosului se realizează în funcţie de semenii noștri care alcătuiesc societatea. În cadrul Bisericii
relaţiile interpersonale se formează într-un mod care diferă de cel al lumii,
cum se vede în categoriile sociale fundamentale care exprimă comunitatea în
Hristos, între care cea mai importantă este categoria creștină a aproapelui10.
Cu alte cuvinte, în Biserică fiecare persoană își descoperă valoarea și demnitatea sa personală în comuniune cu Hristos și, în Hristos, cu celelalte persoane
purtătoare de Hristos11.
Creștinismul a adus în lume vestea că oamenii sunt fraţi, coborând din
același protopărinte, solidari în vina pe care și-a atras-o acela și moștenitori
împreună, dacă vor, ai roadelor jertfei de pe Golgota, care pentru toţi s-a
adus. Toţi sunt chemaţi să se facă mădulare la fel de cinstite ale trupului lui
Hristos, adică ale comunităţii de dragoste a Bisericii celei una, având deci și
prin natură capacitatea unei perfecte bune-înţelegeri12.
Desăvârșirea credinciosului împreună cu fraţii lui este predica neîntreruptă a Sfinţilor Părinţi. În epoca lor, Sfinţii Părinţi s-au solidarizat până la
identificare cu săracii, cu infirmii, cu bolnavii de ciumă, de lepră și alte boli,
cu calamitaţii de foamete, de foc, de apă etc. Ei, nu numai că împărţeau averea
lor cu săracii, dar administrau în pagini de foc, o critică nemiloasă bogaţilor și
exploatatorilor, luând apărarea celor în mizerie și a sclavilor și militând pentru
libertatea, egalitatea și îmbunătăţirea vieţii lor. Se cunosc paginile înflăcărate ale
Părinţilor Capadocieni, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Ambrozie
etc., în care făceau apel la ajutorarea săracilor, creând ei înșiși așezăminte de
asistenţă socială la eliberarea sclavilor, la mijloacele de vindecare a bolilor
10
Această noţiune a aproapelui distinge definitiv comunitatea umană de cea animală și
vegetală. Aici domină natura biologică care produce perpetuu efectul ei bio-social propriu. Lucru
valabil și în comunitatea-societatea umană fără Dumnezeu. Dar în comunitatea în Hristos relaţia cu semenul este personală, voluntară, responsabilă. În realitatea creștină noţiunea aproapelui
depășește orice stăvilar sau graniţă. Exprimă frăţietatea universală și panumană în Hristos. În
orice semen distingem pe Însuși Hristos, al Cărui chip suntem toţi. Este caracteristic faptul
că în Evanghelie noţiunea de „aproapele” este primordial activă, și nu pasivă. „Aproapele” este
Samarineanul, adică cel care iubește practic și abia apoi cel care primește iubirea. Fără comuniunea cu aproapele nu este cu putinţă comuniunea cu Dumnezeu și mântuirea (Iacov 2, 14; 1 Ioan
4, 20), (cf. Gheorghinos D. Metallinos, Parohia…, p. 51).
11
Christos Yannaras, La liberté de la Morale, Labor et Fides, Genève, 1982, p. 79.
12
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Social și etnic”, în: Cultură și Duhovnicie, Opere complete, vol. III, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 650. A se vedea și
Telegraful Român, an XCII, nr. 105, 30 noiembrie 1944, p. 1.
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nemiloase, la îmbunătăţirea vieţi muncitorilor și ţăranilor. Sfântul Vasile, de
exemplu, săruta rănile leproșilor și în timpul foametei hrănea deopotrivă pe
creștini, pe iudei și pe păgâni13. Tâlcuind propoziţia paulină „imitatori ai lui
Hristos”, Sfântul Ioan Gură de Aur († 407), „care s-a făcut avocatul săracilor
și a predicat pe Hristos Cel ce este tainic prezent nu numai în Taina Sfântului
Altar, adică în Euharistie, ci și în Taina (Sacramentul) fratelui, adică în semenul
nostru care are nevoie de ajutorul nostru”14, zice: „Și cum să ne facem imitatori
ai lui Hristos? Făcând toate spre folosul comun și necăutând cele ale noastre”
(PG 59, 101). În această lucrare se concentrează întreaga viaţă a Bisericii, care
vrea să-i arate pe credincioși (membrii ei) membre ale trupului Domnului și,
prin urmare, colaborând unii cu alţii și solidari între ei într-un singur mod de
viaţă care zidește îndumnezeirea și mântuirea lor într-un singur Trup.
Comuniunea cu aproapele este factorul dinamic și elementul de sudură
socială al Bisericii Ortodoxe. Biserica este categorică în această privinţă, cum a
fost și Mântuitorul: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22,
38). Iisus Hristos, născându-Se ca fiu de teslar modest și trăind în intimitatea
muncitorilor, a nevoiașilor și a ţăranilor, a spart zidurile și distanţele de clase,
punând mai presus de toate omul și căutându-l peste tot pe el. Omul este același și pe toate treptele inferioare ale societăţii. El are și acolo aceeași valoare.
Omul este egal și egalizabil. Deosebirile sociale nu scad și nu măresc valoarea
omului. Ele sunt neesenţiale pentru valoarea și demnitatea de om. Societatea
nu trebuie să absolutizeze și idolatrizeze distanţele sociale, ci să înlăture din ele
tot ce este piedică în comunicarea și comuniunea de la om la om. Din treptele sociale nu trebuie să se menţină decât caracterul lor funcţional în slujba
comunităţii oamenilor de valoare egală. Apropierea, intimitatea dintre oameni,
cu înmuierea demarcaţiilor între trepte și clase, nu trebuie să aibă numai un
caracter forţat – căci atunci n-ar mai fi intimitate reală – ci trebuie să fie întemeiată pe iubirea izvorâtă din valoarea și destinaţia eternă a omului15. Iubirea
13
Pr. prof. Ioan G. Coman, „Solidaritatea în gândirea și viaţa patristică”, în: Biserica
Ortodoxă Română, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, LXXXVIII, nr. 7-8, București, 1970,
p. 731.
14
Cf. Demetrios Constantelos, Byzantine Philantrophy and social welfare, Rutgers
University Press, New Jersey, 1968, p. 34.
15
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Iisus Hristos și problema socială”, în: Cultură și
Duhovnicie, Opere complete, vol. II, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012,
p. 874. A se vedea și Telegraful Român, an LXXXIX, nr. 52, 25 decembrie 1941, p. 3.

371

STUDII

aproapelui stă la temelia tuturor acţiunilor sociale ale Bisericii, aceasta combătând energic abuzurile și ilegalităţile faţă de semenul om și exploatarea săracilor
de către bogaţi, și înfierând toate viciile sociale, fariseismul și falsa pietate16.
Prin Întruparea Sa, Hristos se solidarizează cu omul în toate aspectele
vieţii umane. Biserica se preocupă de lumina pe care credinţa în Hristos
Cel Mort și Înviat o proiectează asupra tuturor dimensiunilor vieţii umane.
Biserica este intim legată de lume, nu se opune acesteia: nădejdea în mântuirea veșnică și angajamentul în favoarea promovării umane sunt distincte și
inseparabile. Cu conștiinţa faptului că nu întâmplător nedreptatea, sărăcia,
exploatarea, ignoranţa se consolidează în interiorul unei societăţi în adevărate „structuri ale păcatului”17. Toată concepţia socială ortodoxă are în vedere
de fapt păcatul din oameni. El explică multe neajunsuri sociale. Iar lupta
pentru o mai bună ordine socială trebuie să înceapă nu din alt punct, ci de
la păcat. Lupta contra păcatului din oameni e singura luptă eficace pentru
o mai bună ordine socială18. În lecuirea tuturor relelor sociale, Mântuitorul
pleacă de la cele interioare spre cele exterioare și se manifestă pe plan social.
Acolo se plămădesc gândurile rele, acolo se înfiripă gândurile de dominare
și suprimare a vieţii semenului, acolo apar gândurile de jaf, de exploatare
sau de mărturie mincinoasă; acolo își fac apariţia gândurile de calomnie care
alimentează atâtea adversităţi19. Atunci când Iisus Hristos le spune fariseilor că nu spurcă ceea ce intră în gura omului, ci ceea ce iese din ea, vrea să
arate că tot răul care întinează pe om răsare din interiorul lui, din inimă20.
Cu toate acestea, lecuirea relelor sociale și înnoirea societăţii se realizează nu
numai pe calea purificării și îndumnezeirii personale a credincioșilor, adică
prin transformarea egoismului în iubire, ci și pe calea exterioară, prin lupta
credincioșilor pentru dreptate socială. Dacă Mântuitorul Hristos îi fericește,
pe de o parte, pe cei curaţi cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu,
pe de altă parte, îi fericește pe cei flămânzi și însetaţi de dreptate, pe făcătorii
Pr. Prof. Petru Rezuș, „Rolul social și misionar…”, p. 506.
Germano Marani, „Doctrina socială a Bisericii pentru Vest și Est”, în: Ioan I. Ică Jr.,
Germano Marani, Gândirea socială a Bisericii, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 56.
18
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Necesitatea ierarhiei în viaţa socială”, în: Cultură și
Duhovnicie, Opere complete, vol. I, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p.
880. A se vedea și Telegraful Român, an LXXXIV, nr. 39, 20 septembrie 1936, p. 2.
19
Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Hristos…, p. 25.
20
Vlad Sofron, „Atitudinea Bisericii Ortodoxe…”, p. 164.
16
17
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de pace, pe cei prigoniţi pentru dreptate. Desigur, dacă iubirea are mai mult
caracter personal și subiectiv, fapt pentru care ea trebuie trăită și manifestată
prin fapte după exemplul Mântuitorului, dreptatea are mai mult un caracter
social, fiindcă numai datorită ei se poate menţine ordinea socială21. Așadar,
Biserica Ortodoxă, împlinind datoria faţă de Hristos, luptă pentru o societate
dreaptă și umană, care tinde să reconcilieze aspectul personal cu cel comunitar al societăţii.
Pentru doctrina socială a Bisericii tocmai centralitatea persoanei umane
devine principiu, centru și scop al societăţii. Trebuie ca viaţa persoanei
umane să fie demnă, așa cum Hristos, Mântuitorul și restauratorul vieţii
depline a omului, l-a revelat pe om omului. Omul după chipul Treimii, al lui
Dumnezeu treimic, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Nu al omului izolat, ci al comunităţii din care omul face parte integrantă (cf. Ioan Paul II, Sollicitudo rei
socialis)22. Parte aleasă a umanităţii, nou aluat al creaţiei (1 Corinteni 5, 7-8),
creștinii își dovedesc caracterul nu prin izolarea de lume, ci prin asumarea
acesteia, sfinţenia vieţii în Hristos fiind astfel inseparabilă de mărturia pe care
o dau în faţa contemporanilor lor. Mai mult, implicarea creștinului în cele ale
lumii este condiţia esenţială pentru scoaterea la suprafaţa conștiinţei alienate
de păcat a lumii raţiunile profunde puse de Creator în cele mai intime straturi ale creaţiei Sale23.
Biserica Ortodoxă, din punct de vedere social, este și va fi permanent
pusă în slujba revendicărilor legitime ale societăţii, ea este o luptătoare conștientă pentru realizarea unei dreptăţi sociale perfecte, paginile istoriei sale
fiind pline de numele martirilor care și-au pus sufletul și viaţa pentru societate. Rolul social al Bisercii este îndeplinit, astfel, numai atunci când aceasta
este lângă credincioși, lângă interesele lor. În trecut, mulţi dintre slujitorii
Bisericii, înţelegând adevărul poruncilor lui Iisus, au mers alături de poporul oprimat și urgisit în luptele pentru libertate și dreptate, în zilele noastre,
preotul își va îndeplini cu prisosinţă îndatoririle sale de apostol al Domnului,
Orest Bucevschi, „Nedreptatea socială, piedică în calea mântuirii”, în: Studii Teologice,
nr. 3-4, 1954, p. 237.
22
Germano Marani, „Doctrina socială a Bisericii…, p. 56
23
Lect. dr. Radu Preda, „Teologia socială ortodoxă. Prolegomene la o viziune răsăriteană
asupra lumii de azi”, în: Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXIlea (coord. Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă), Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011,
p. 675.
21
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slujind poporul pe care-l păstorește și sprijinindu-l pe măsura puterilor sale,
în uriașa lui strădanie pentru construirea unei vieţi mai bune și mai drepte24.
Aportul fundamental al Bisericii la însănătoșirea vieţii sociale este acela de
a modela, prin slujitorii ei, oameni credincioși, care să aibă „Duhul lui
Dumnezeu” (1 Corinteni 7, 40), eliberaţi de robia patimilor și pătrunși de
duhul jertfelniciei și al iubirii de semeni. Biserica nu poate crea o știinţă, o
tehnică, o industrie creștină; dar ea poate pregăti savanţi creștini, artiști creștini, scriitori creștini, industriași creștini, comercianţi creștini, economiști
creștini, funcţionari creștini25, prin care poate transmite duhul evanghelic
întregului organism social.
În spiritul învăţăturii sale, Biserica pune preţ înainte de toate pe valoarea unică a fiecărei persoane umane, valoare dată de prezenţa chipului lui
Dumnezeu în orice om26. Domnul nostru Iisus Hristos nu opune niciodată
viaţa liturgică vieţii sociale. El ne arată că prin Sfânta Euharistie ne împărtășim de iubirea Lui smerită și jertfelnică, care lucrează comuniunea între
oameni, confirmă și afirmă valoarea și demnitatea unică a fiecărei persoane
umane, indiferent de rangul ei în comunitatea eclesială sau în societatea
umană, deoarece fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu și iubit de
El27. Mitropolitul Ioannis Zizioulas afirmă că „Biserica trăiește în Euharistie și
prin Euharistie”28, iar teologul român Ion Bria spune că „Liturghia euharistică
† Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pastorala „Chestiunea libertăţii religioase”, în: Glasul Bisericii, an. VIII, nr. 3, București, 1949, p. 13.
25
† Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Răspunderea socială a Biserici în
Europa – operă misionară și ecumenică comună”, în: Germano Marani, Ioan Ică Jr., Gândirea
socială a Bisericii, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 6.
26
O definire a chipului lui Dumnezeu întipărit în om și o implicare a nemuririi omului
în această calitate a lui a dat Sfântul Atanasie cel Mare. El spune că Dumnezeu a dat omului nu
numai existenţa, ci și capacitatea de cunoaștere. De aceea le-a rânduit ceva mai mult și adică nu
i-a creat pur și simplu ca pe niște animale neraţionale (necuvântătoare), ci i-a făcut după chipul
Său, împărtășindu-le ceva și din puterea Cuvântului (Logosului) Său, pentru ca, fiind ca un fel
de umbre ale Cuvântului și fiind raţionali (cuvântători), să se poată menţine pururi în fericire,
trăind în rai viaţa cea adevărată și anume cea a sfinţilor. Fiinţa lor s-a corupt însă când s-au făcut
răi. Atunci au căzut în afara vieţii din rai, în „moarte și în stricăciune” (De incarnatione Verbi,
cap. III). Pentru detalii vezi Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, volumul I, Editura Cristal, București, 1995.
27
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Liturghie euharistică și filantropie
socială”, în: Credinţă pentru fapte bune – lucrarea Bisericii în societate în anul 2010, Editura
Basilica a Patriarhiei Române, București, 2011, p. 189.
28
† Ioannis Zizioulas, Mitropolitul Pergamului, Creaţia ca Euharistie, Editura Bizantină,
București, 1999, p. 11.
24
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rămâne izvor, model și inspiraţie de viaţă socială”29, realitate exprimată și
de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
atunci când vorbește despre unitatea dintre Euharistia liturgică și filantropia socială în Persoana și lucrarea lui Iisus Hristos: „Înţelegând că iubirea
lui Hristos faţă de oameni și a oamenilor faţă de Hristos este însăși viaţa
Bisericii, Sfinţii Apostoli și Sfinţii Părinţi ai Biserici au remarcat că Liturghia
euharistică și filantropia socială sunt interioare una alteia. Astfel, Liturghia
eclesială inspiră filantropia socială creștină, iar filantropia socială confirmă
Liturghia ca fiind eveniment misionar de mărturisire a iubirii lui Dumnezeu
pentru sfinţirea și mântuirea oamenilor”30.
În lume Biserica este chemată să-și împlinească misiunea, adică să mântuiască omul și lumea. Și aceasta o realizează rămânând fidelă rolului ei în
lume și scopului ei final, dar evitând identificarea cu lumea, aspect evidenţiat
și de către ilustrul nostru teolog și cărturar, Părintele Dumitru Stăniloae,
într-unul din articolele sale: „Biserica nu se poate face ca lumea, chiar dacă
lumea ar ispiti-o cu avantaje aparente. Ea trebuie să rămână învăţătoarea
lumii și propovăduitoarea Revelaţiei chiar prin fiinţa ei”31. Pentru Biserică,
lumea nu este altceva decât un cadru exterior în care își continuă mersul de
veacuri. Este firesc ca acest cadru să creeze multe probleme mersului trupului Bisericii, creștinii nereușind întotdeauna să rămână neinfluenţaţi de
lumea înconjurătoare. Așa cum Biserica pătrunde în lume și o asumă ca să o
preschimbe în trup al lui Hristos, adeseori în același mod și lumea exercită
influenţe negative asupra membrilor trupului Bisericii și restrânge creșterea
și progresele lor în viaţa Bisericii32.
În fiecare epocă cadrul social joacă astfel un rol decisiv în mersul Bisericii,
constituind o problemă extrem de importantă a ei. Ca fiecare epocă, și a
noastră își are propria imagine despre lume și despre om și-și creează propria
ei societate, constituită din toţi factorii care o compun. După cum bine știm,
epoca în care trăim este afectată de secularizare și de fenomenul globalizării
Pr. Ion Bria, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolic şi mărturiei creştine
azi, Editura Athena, Bucureşti, 1996, p. 126.
30
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Liturghie euharistică…”, pp. 187, 195.
31
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Ortodoxia și viaţa socială”, în: Cultură și Duhovnicie,
Opere complete, vol. II, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2012, p. 582. A se
vedea și Telegraful Român, an LXXXVIII, nr. 10, 3 martie 1940, p. 1.
32
Gheorghinos D. Metallinos, Parohia…, p. 57.
29
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economice, ideologice și culturale, care duc inevitabil la dezintegrarea societăţii și la diversificarea problemelor social-spirituale. Într-un asemenea context
Biserica trebuie să rămână modelul de echilibru pentru societate, să lucreze
pentru afirmarea libertăţii și demnităţii persoanei umane. E necesar, prin
urmare, să ne cunoaștem epoca și formele ei, ca să putem respinge puterea pe
care o exercită și poate s-o exercite în viaţa bisericii în care am fost rânduiţi
cu harul lui Dumnezeu ca să realizăm mântuirea noastră.
Ca Hristos „extins de-a lungul veacurilor”33, Biserica Ortodoxă oferă o
vindecare permanentă și definitivă problemelor lumii. Oferă și propune în
același timp propria ei vindecare (terapie), probată și demonstrată ca fiind
corectă și de succes prin experienţa tuturor sfinţilor ei34. Iar vindecarea aceasta
este chemarea și invitarea omului să se îmbisericească, să se integreze în sânul
Bisericii, în trupul și viaţa ei, să apeleze la ajutorul ei. Fiindcă numai așa își
reorientează omul întreaga viaţă găsindu-și calea lui dreaptă spre comuniunea
nesfârșită cu Dumnezeu.

Summary: The social mission of the Orthodox Church: the communion within
Jesus Christ’s community
This study is mainly occupied with placing particular emphasis on a few social
and theological concepts and explanations relevant to the role and importance of
the Orthodox Church within the circumstances of the present-day society. That is
the reason why the study gives first some general features of the social mission of the
Orthodox Church which chiefly aims at the faithful’s communion and salvation in
Christ; secondly, clarifications are duly given as regards the substantial matters about
the community in Christ, the social solidarity, the communion with our fellowmen, our being in the service of God and our fellow-men; all these are closely connected with and interdependent on the very ministry of our Savior Jesus Christ, the
accomplished Servant of god and men.
The Orthodox theology accorded a special importance to the correlation between church service and the commentary aspect of the Christian life.
Serving represents one of the concrete modalities to extent and deepen the human
33
Arhim. Iustin Popovici, Credinţa Ortodoxă şi viaţa în Hristos, trad. prof. Paul Bălan,
Editura Bunavestire, Galaţi, 2003, p. 38
34
Gheorghinos D. Metallinos, Parohia…, p. 54.
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communion, coming from and having model the divine communion. Serving is
linked to the communion being of the Church, its relationship with the humankind
where it was destined to be through Jesus Christ’s work. Serving must be seen not
just as a historical and pastoral necessity, also co-responsibility to the human aspect
the Church was called to in its establishment, mission and destiny.
The mission that Jesus Christ entrusted to the Church is not political, economic, or social, but religious to the highest degree. Our Savior Jesus Christ put
forward no social or economic program so as to solve the economic and social problems of His time, but He brought a religious revelation destined to be the perennial
source of the moral behavior of the faithful of all times. Christ revealed God to all
men, in order that they might understand who they were and what relations to have
with their fellow-men. It is Him that did make them gaze heavenward, so that they –
with enlightened and transfigured soul-might thereafter gaze earthward to the same
extent-being then able to appreciate the terrestrial things in the new light that He
had brought forth.
The communion with the fellow-men is the dynamic agent and the element
of social cohesion of the Orthodox Church. That is the reason why the Church
was very explicit in this respect, as the Savior Himself was: „Love your neighbor as
yourself ” (Matthew 22, 39). The love for one’s neighbor is the very source of all the
social actions of the Church, which therefore fights very vigorously against all the
offences, oppressions and exploitations the man is subjected to, as well as against the
social vices, the hypocrisy and the false piety.
From a social standpoint, the Orthodox Church is and permanently will be
the supporter of the society’s justified claims, always fully aware of the importance
of the perfect social justice being done. That the reason why the whole history of the
Church is filled with the martyr’s names who gave their soul and life for the society. Hence, not only when she stands by the side of her faithful and their interests
does the Church fulfill her social mission. Consequently, in doing her duty to Jesus
Christ, the Orthodox Church fights for a just and humane society which tends to
reconcile the personal and communal aspects.
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Studiul analizează frecvenţa și sensurile cu care este utilizat termenul ἔθνος
în contextul istoric și teologic al Evangheliei după Matei. Prezentând problema pe
fundalul noii iconomii dumnezeiești, debutează cu o scurtă analiză exegetică continuând apoi cu identificarea și prezentarea succintă a ocurenţelor termenului de-a
lungul textului evanghelic. Au fost identificate în primul rând informaţiile explicite, urmate de exemplificări cu caracter implicit referitoare la cuvântul studiat. S-a
ajuns la constatarea că termenul ἔθνος - utilizat în special sub forma de plural (τὰ
ἔθνη) - este important pentru Sfântul evanghelist Matei, care-l definește în special
sub două aspecte: cel al raportului cu poporul iudeu și cel care vizează atitudinea
faţă de Hristos și de învăţătura Sa. În legătură cu primul aspect se observă că iudeii
și neamurile se află în poziţii antitetice, provocate însă de realitatea determinată
de cel de-al doilea aspect, neamurile fiind caracterizate de o credinţă deosebită, iar
iudeii de o împotrivire evidentă faţă de Hristos și de mesajul evanghelic, chiar dacă
iniţial evanghelistul Matei a subliniat prioritatea lui Israel în ceea ce privește lucrarea
misionară a Mântuitorului și a apostolilor Săi. Așadar, se constată că substantivul
ἔθνος a fost utilizat în special cu un sens pozitiv în textul primei Evanghelii, deși
există și câteva referiri cu sens peiorativ. Însă importanţa majoră pe care o prezintă
acest termen în Evanghelia după Matei constă în faptul că el are rolul de a contura
în mod deosebit teologia misionară mateiană.

Mesajul evanghelic fiind universal - în Sfânta Scriptură descoperindu-se
planul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire și nu doar pentru poporul
ales - Biblia nu poate fi lecturată decât într-o perspectivă ermineutică, care
vizează istoria universală. Așadar, istoria creștinismului poate fi cunoscută
doar în cadrul mai larg al istoriei universale. Aceasta pentru că Dumnezeul
Scripturii este Același cu Dumnezeul istoriei și, prin urmare, ,,Mântuitorul
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Hristos și Duhul Sfânt nu sunt într-un anume sens numai în Sfintele Scripturi, ci sunt într-un sens sau altul, aici sau acolo, și în experienţa istorică a
lumii păgâne”1.
Una dintre temele evanghelice fundamentale este cea care prezintă noua
iconomie a lui Dumnezeu conform căreia ,,relaţiile omenirii cu Dumnezeu
dar și istoria, în ansamblul ei, intră într-o nouă fază”2. În cadrul Evangheliei după Matei se acordă acestei teme o importanţă deosebită, ilustrându-se
foarte clar faptul că noua iconomie dumnezeiască se exprimă printr-o nouă
învăţătură - cea evanghelică - caracterizată de ideea universalităţii mântuirii.
Dacă în vechea iconomie relaţia lui Dumnezeu cu oamenii se limita la un
singur popor, acum graniţele etnice au fost depășite. Astfel, misiunea Bisericii
primare în Palestina va cuprinde pe lângă mediul iudaic și pe cel al păgânismului greco-roman, care va pune probleme diferite faţă de iudaism, pentru
că, spre deosebire de convertirea iudeilor - care nu necesita primirea credinţei în unicul și adevăratul Dumnezeu ci doar recunoașterea Lui în Persoana
Mântuitorului Hristos - convertirea păgânilor implica mai întâi acest aspect3.
În capitolul 10 al Evangheliei sale, Sfântul evanghelist Matei subliniază
faptul că misiunea celor doisprezece apostoli a fost îndreptată iniţial către
iudei. Și numai după ce aceștia au respins mesajul Evangheliei au fost chemate neamurile. Astfel, ,,Hristos la început căuta să convertească pe Israel
pentru a-l face misionarul Împărăţiei, într-o perspectivă a universalismului deplin. De aceea nu ieșea din poporul Său. Or, împietrirea iudeilor s-a
împotrivit acestui plan [...]. După ducerea la împlinire a jertfei prin Învierea
Sa glorioasă, Iisus va da celor doisprezece o misiune universală: să vestească
Evanghelia la toată făptura [Mc. 16,15; Mt. 28,19 - n.n.], [...]. În lumina
pascală, particularismul iudaic va fi definitiv depășit”4.
1

p. 311.

Pr. Conf. Dr. Constantin Coman, Erminia Duhului, Editura Bizantină, București, 2002,

Pr. Conf. Dr. Constantin Coman, Studiul Noului Testament. Teologie Patrimoniu
Cultural/1995-1996, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, București, 1995,
Cursul nr. 10/1995.
3
Putem aminti aici, de pildă, și distincţia pe care o presupun termenii: kērygma și didachē.
Astfel, Kērygma se referă la ,,propovăduirea evenimentelor creștine necredincioșilor”, iar didachē
la ,,propovăduirea adresată celor care au crezut sau simpatizanţilor creștinismului”, Lector Dr.
Constantin Preda, Propovăduirea apostolică. Structuri retorice în Faptele Apostolilor, Editura
IBMBOR, București, 2005, p. 50.
4
Xavier Léon-Dufour, Vocabular de teologie biblică, Editura Arhiepiscopiei Romano Catolice de București, 2001, p. 467.
2
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În ceea ce privește vrednicia, adică dispoziţia/ bunăvoinţa/ deschiderea
lăuntrică pentru primirea mesajului Evangheliei, se observă intenţia Sfântului
evanghelist Matei de a arăta că poporul evreu este lipsit de aceasta - Mt. 8,10:
[...] ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ
εὗρον.; Mt. 21, 42-43: λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες,
οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη
καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι
ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει
ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. Iar, pe de altă parte, el accentuează deschiderea și credinţa păgânilor faţă de Hristos - Mt. 8, 11, 13: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι
πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται
μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ
Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ· ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι;
sau: Mt. 21, 41b: [...]καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς,
οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν,
Mt. 21, 43: καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες
ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Principalul termen care prezintă o conotaţie misionară și care conturează problematica aceasta, a chemării neamurilor în prima Evanghelie,
este substantivul ἔθνος, ους, τό,5. Însă, alături de el trebuie amintit și
5
,,Dacă în perioada elenistă singularul termenului έθνος poate fi folosit și pentru a face
referire la o organizaţie, o clasă socială etc., în afară de naţiune, în scrierile sacre ale lui Israel
sensurile de naţiune sau popor sunt, de departe, cele mai des întâlnite. LXX este deosebit de
consecventă în această privinţă. Cu siguranţă, scrierilor textelor sacre ale lui Israel ar trebui să li
se acorde întâietate asupra poeţilor și filosofilor păgâni în furnizarea contextului în care ar trebui
să se citească relatarea lui Matei. Dar, în acest caz, este oare adevărat faptul că sensul comun
al termenului έθνος, care se potrivește întrebuinţării de la Matei, face referire la o organizaţie
voluntară sau un mic grup social?
În relatarea lui Matei, atunci când se întâlnește termenul έθνος la plural, acesta face
referire în mod consecvent la păgâni sau la neamuri/ popoare. Din păcate, folosirea termenului
έθνος de la 21,43 reprezintă una dintre cele trei menţionări ale acestui cuvânt la singular
în această relatare. Dar în celelalte două cazuri (ambele la 24,7), așa cum ne-ar fi făcut să ne
așteptăm folosirea sa din LXX, acest cuvânt are sensul de neam/popor. Toate acestea par a sugera
că sensul comun al termenului έθνος, care se potrivește întrebuinţării de la Matei, nu este acela
de organizaţie voluntară sau un mic grup social ci, pur și simplu, acela de neam”, Wesley G.
Olmstead, Matthew’s Trilogy of Parables. The Nation, the Nations and the Reader in Matthew
21.28–22.14, Cambridge University Press, New York, 2003, pp. 90-91.
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adjectivul ἐθνικός, ή, όν, care este folosit în Noul Testament substantivat
și are numai patru ocurenţe6, dintre care - lucru important - la Matei apar
trei și doar cu sensul negativ, acela de păgân7 (Mt. 5,47: «Și dacă îmbrăţișaţi
numai pe fraţii voștri, ce faceţi mai mult? Au nu fac și neamurile același
lucru?»; Mt. 6,7: «Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile [...]»; Mt.
18,17: «Și dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici
de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân și vameș»).
În privinţa ocurenţelor scripturistice ale lui ἔθνος - neam, popor8 - Noul
Testament prezintă de șase ori mai puţine referiri decât Vechiul Testament, și
anume 150, în Evanghelii regăsindu-se a cincea parte dintre acestea, adică 34
de ocurenţe. Evanghelia după Matei conţine cele mai multe - 14 - urmând
apoi Evanghelia după Luca, cu 10 ocurenţe, și cele după Marcu și după Ioan,
cu doar 5 ocurenţe. Totuși, între cărţile nou-testamentare, Luca se află pe
primul loc: Lc. și Fap. - 53, urmat de epistolele pauline: 47 de ocurenţe.
În prima Evanghelie substantivul ἔθνος având înţelesul de neamuri,
păgâni, poate fi considerat sinonim cu: λαὸς – poporul lui Dumnezeu pe
care Iisus îl va mântui de păcate (Mt. 1, 21: αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.); cu Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν de la
Mt. 4, 15 (care trimite și la finalul Evangheliei, arătând locul unde ucenicii
își primesc misiunea Mt. 28,16); cu κόσμος, prezent în referirea la ucenici
ca sare a pământului și lumină a lumii (ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς [...]
ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου, Mt. 5,13-14) sau în pilda semănătorului,
în care câmpul unde seamănă Fiul Omului este lumea (ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ
κόσμος, - Mt. 13,38). Așadar, toate acestea sunt referiri indirecte la ἔθνος.
Dintre cele paisprezece referiri explicite la substantivul ἔθνος, aparţinând primei Evanghelii, următoarele prezintă un interes deosebit pentru
tema misionară, vizându-i pe destinatarii misiunii.
A patra ocurenţă este la III In. 1,7.
,,Păgân, ne-evreu - în sens naţional - substantivat în Noul Testament, având legătură cu
poporul ne-iudeu: străin, ne-evreu”, Barclay M. Newman, Jr., Greek-English Dictionary of the New
Testament, Deutsche Bibelgesellschaft, German Bible Society, Stuttgart, 1993 (Bible Works 7);
,,în sens negativ - păgân, spre deosebire de adepţii iudaismului”, Barbara Friberg and Timothy
Friberg, Analytical Greek Lexicon of the Greek New Testament., Electronic edition (Bible Works 7).
8
,,Naţiune/neam, popor; pl.: ne-evrei, păgâni, necredincioși”, Barclay M. Newman, Jr.,
Greek-English Dictionary; ,,în sens general: neam, popor; pl.: utilizat pentru a-i desemna pe neevrei - neamuri, străini; corepunzător lui lao,j - popor; în sens negativ: păgâni”, Barbara Friberg
and Timothy Friberg, Analytical Greek Lexicon.
6
7
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Mt. 4,12-16: Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν
εἰς τὴν Γαλιλαίαν [...] γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν
θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς
ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
Aici Matei face referire la profeţia de la Is. 8,23 - 9,1, aducând prin
aceasta un temei scripturistic vechi-testamentar care vizează spaţiul iniţial
al lucrării mântuitoare a lui Iisus Mesia9. Așadar, în Galileea, teritoriu semiiudeu, își începe Mântuitorul propovăduirea, fapt care cu siguranţă vrea să
sugereze că misiunea Sa se va extinde dincolo de graniţele lui Israel, dacă
ţinem cont și de textul final al Evangheliei, unde se observă foarte clar că ucenicii vor fi trimiși în misiunea către neamuri tot din Galileea (Mt. 28,16)10.
Mai mult, aceste două fragmente (Mt. 4,12-16 și 28,16-20) conţin și fundamentul hristologic al misiunii către neamuri, prezenţa Mântuitorului și
învăţătura Sa fiind lumina/mântuirea neamurilor, iar trimiterea ucenicilor
către aceste neamuri întemeindu-se pe puterea Sa dumnezeiască.
Mt. 10,5-6: Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς
παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ
εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς
τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ; unde ὁδὸν ἐθνῶν este
tradus prin căile păgânilor.
Toate referirile directe și mai ales indirecte la neamuri din textul anterior Cuvântării Misionare (Mt. 10) le plasau pe acestea într-o lumină favorabilă în ceea ce privește misiunea. Însă ele constituiau doar simple anticipări,
deoarece, așa cum reiese din porunca de faţă a Mântuitorului Hristos către
ucenicii Săi, grija pentru ca mesajul Împărăţiei Cerurilor să fie propovăduit
mai întâi poporului iudeu este evidentă11. Pe de altă parte, cum se observă în
,,Dar, dacă venirea Fiului lui David promite Galileii neamurilor eliberare de sub jugul
neamurilor la Isaia, în Evanghelia lui Matei aceasta este un semn de eliberare pentru neamuri”,
Wesley G. Olmstead, Matthew’s Trilogy of Parables, p. 76.
10
,,Galileea” are astfel rolul unei incluziuni pentru textul primei Evanghelii, marcând din
punct de vedere spaţial lucrarea misionară a Mântuitorului și a ucenicilor Săi.
11
,, Pe ei am căutat să-i îndrept mai întâi și la ei vă trimit învăţători și doctori, oprinduvă de a merge la toţi ceilalţi. Nu numai că vă opresc să vestiţi altor neamuri înaintea iudeilor,
dar nici nu îngădui să călcaţi pe drumul care duce la alte neamuri și să intraţi în vreun oraș al
lor”, SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, PSB 23, Editura I.B.M.B.O.R.,
București,1994, p. 396.
9
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finalul Evangheliei, interdicţia aceasta avea să aibă un caracter temporar, ea
fiind anulată de Marea Trimitere de la Mt. 28,1912.
Mt. 10,18: καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε
ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
Aici Mântuitorul Hristos le atrage atenţia apostolilor Săi că vor fi prigoniţi pentru a servi ca mărturie atât conaţionalilor care îi vor persecuta
(Mt. 10,17: Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν
γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν
μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·) cât și neamurilor. Dar se poate pune întrebarea, pe bună dreptate, cum de vor fi prigoniţi ucenicii de către cei
de alt neam, dacă ei au fost trimiși să propovăduiască doar în poporul
Israel? Prin urmare, aici se remarcă faptul că Sfântul evanghelist Matei
a prelucrat materialul preluat din sursele pe care le-a utilizat plasând
unele fragmente într-un context diferit, în funcţie de scopul pe care l-a
avut în vedere sau de tematica pe care și-a dorit să o contureze. Așadar,
avem de-a face cu un material preluat din cuvântul eshatologic al Mântuitorului sau Mica Apocalipsă de la Marcu, cum o numesc exegeţii, din
capitolul 13 al acestei Evanghelii, unde se spune: Βλέπετε δὲ ὑμεῖς
ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς
δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε
ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς (Mc. 13,9), text pe care Matei
l-a dezvoltat în două versete: Mt. 10,17-18. Deci se observă că, din punct
de vedere istoric, autorul combină informaţii care au caracter profetic, cu
amănunte aparţinând contextului imediat.
Mt. 12,18: ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου εἰς
ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ
κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.
Mt. 12,21: καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
12
,,Relaţia dintre cele două mandate misionare din Evanghelia după Matei a fost considerată mult timp dificilă din punct de vedere exegetic. Dificultatea întâlnită în găsirea unei
explicaţii teologice mulţumitoare pentru discrepanţa dintre limitarea activităţii misionare către
oile cele pierdute ale casei lui Israel (Mt. 10,6) și extinderea acesteia către toate neamurile (28,19),
ambele afirmaţii fiind făcute de Iisus, sugerează că activitatea misionară către păgâni ar fi putut
fi subiectul unor controverse curente în cadrul comunităţii evanghelistului”, Schuyler Brown,
The Matthean Community and the Gentile Mission, Novum Testamentum, Vol. 22, Fasc. 3 (Jul.,
1980), p. 193-221, BRILL, http://www.jstor.org/stable/1560599, 29 mai 2009, p. 193.
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Și în aceste două versete, în care avem din nou o situaţie caracteristică
pentru Evanghelia după Matei, datorită recursului la profeţiile vechi-testamentare (Is. 42,1, respectiv Is. 11,10; 42,4), se face referire la proorociile lui
Isaia despre raportul Mântuitorului Hristos cu păgânii, unde este evidenţiată lucrarea izbăvitoare, mântuirea neamurilor prin Iisus, Fiul lui Dumnezeu
(καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν).
,,Citatul Îl identifică pe Iisus cu Sluga de la Isaia 42, peste Care Dumnezeu pune Duhul Său. [...] Ca și la 28,16-20, activitatea misionară către
păgâni depinde, aici doar în mod implicit, de natura activităţii mesianice a
lui Iisus. Binecuvântarea neamurilor devine consecinţa inevitabilă a asumării,
de către Iisus, a rolului de Slugă a lui Iahve”13.
Mt. 21,43: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς
αὐτῆς.
Capitolul 21 prezintă idei foarte importante legate de problema destinatarilor Evangheliei. Conform acestora, mesajul Evangheliei a fost adresat
iniţial iudeilor, dar fiind respins de către Israel, neamurile sunt incluse în
iconomia dumnezeiască. Toate aceste aspecte reies din episodul cu uscarea
smochinului și din cele două pilde importante pentru această tema (pentru
că ne indică cine sunt adevăraţii ascultători ai chemării Domnului și adevăraţii împlinitori ai voii Sale): pilda celor doi fii (Mt. 21,28-32) și pilda
vierilor (Mt. 21,33-44). Pilda celor doi fii sugerează faptul că adevăraţii
destinatari ai Împărăţiei sunt cei care răspund pozitiv, prin faptă, la chemarea Domnului, sub imboldul pocăinţei (Mt. 21,31: τίς ἐκ τῶν δύο
ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν· ὁ πρῶτος. λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι
προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.), iar pilda vierilor
descoperă un adevăr dureros, și anume faptul că lucrarea lui Dumnezeu va
fi retrasă de la cei nevrednici de ea și va fi încredinţată celor care vor aduce
roade.
Ideea dominantă a pildelor rămâne însă cea conform căreia, pe temeiul pocăinţei și al credinţei (Mt. 21,32: [...] οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ
δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν), neamurile sunt chemate la
13
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mântuire, la intrarea în Împărăţie, la părtășia cu Dumnezeu, Care le va încredinţa misiunea ce iniţial le revenea iudeilor: aceea de a vesti instaurarea Împărăţiei Cerurilor.
În capitolul 22 al Evangheliei după Matei, chiar dacă nu avem o referire
directă la termenul ἔθνος, prin parabola nunţii fiului de împărat se face o
aluzie extrem de clară la includerea neamurilor în iconomia dumnezeiască.
Astfel, în urma refuzului celor chemaţi iniţial - iudeilor - de a accepta invitaţia împăratului, acesta va adresa altora chemarea: καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε
καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. (Mt. 22,9b), cu referire la neamuri, conform
erminiei majorităţii exegeţilor. Pentru că, dacă în pilda anterioară trebuiau
înlocuiţi lucrătorii, aici este necesară înlocuirea oaspeţilor. O idee foarte
importantă care se desprinde din această parabolă este cea conform căreia,
pentru participarea la nuntă, respectiv pentru intrarea în Împărăţie, este
nevoie de chemare (Mt. 22,14; 19,30; 20,16: οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι
πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.\ πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι
δὲ ἐκλεκτοί,). Însă, fiindcă mulţi refuză această chemare, din numărul
mare de invitaţi rămân puţini cei care se vor împărtăși de bucuria comuniunii
cu Dumnezeu. Pe de altă parte, parabola nunţii fiului de împărat prevestește
foarte clar trimiterea apostolilor către neamuri din finalul Evangheliei.
Revenind, se constată că tema chemării este foarte importantă în demersul misionar, atât în ceea ce-i privește pe apostoli sau pe ucenicii misionari
în general, cât și pe destinatari. Astfel, nimeni nu poate săvârși lucrarea
misionară de propovăduire a Evangheliei, dar nici nu se poate împărtăși de
ea (adică de înţelegerea/pătrunderea mesajului propovăduit), dacă nu are
chemare, pentru că iniţiativa aparţine numai Împăratului, adică lui Dumnezeu. În plus, și din analiza exegetică a termenilor care au conotaţie misionară prezenţi în Evanghelia după Matei se observă că autorul nu manifestă o
preocupare atât de mare faţă de substantivul ἀπόστολος pe cât manifestă
faţă de verbul ἀποστέλλω. Acest amănunt poate sugera faptul că lucrarea
misionară își are premisa în voinţa/iniţiativa/planul lui Dumnezeu - Cel Care
trimite - și nu în voinţa celui trimis, a ucenicului, care prezintă doar o relevanţă secundară14.
14
Doar strădania lui are o finalitate: unirea cu Hristos în primul rând a sa, apoi a celorlalţi.
Apostolul/ucenicul/misionarul este doar un purtător și un transmiţător al Duhului lui Hristos
și al învăţăturii Sale.
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Mt. 24,14: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς
βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν,
καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
Aici se specifică faptul că spaţiul misionar în care va fi predicată Evanghelia
înainte de cea de-a doua venire a Mântuitorului Hristos va cuprinde întreaga
lume, vizând așadar toate neamurile, în ciuda faptului că ele se vor dovedi
totuși ostile propovăduirii apostolilor (Mt. 24,9: Τότε παραδώσουσιν
ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι
ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου). Sfântul evanghelist Matei
precizează acum pentru prima oară - în contextul Discursului Eshatologic
(Mt. 24-25) - caracterul universal al misiunii, pregătind astfel textul Marii
Trimiteri.
Există ediţii vechi (cum este, de pildă, Biblia de la București -1688) care
traduc aici εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, («spre mărturie la toate
neamurile»), cu «spre mărturie la toate limbile»15.
Mt. 28,19: πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ
τοῦ ἁγίου πνεύματος.
În acest verset din textul Marii Trimiteri de la Mt. 28,16-2016 se arată clar
că Mântuitorul Hristos anulează interdicţia Sa anterioară privitoare la misiunea către păgâni de la Mt. 10,5 (Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ
Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε
καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·). Acum apostolii sunt trimiși
de Iisus la toate neamurile - ideea universalităţii misiunii și, prin urmare, a
universalităţii mântuirii. Și Sfântul evanghelist Luca folosește același termen
în privinţa destinatarilor propovăduirii - Lc. 24,47: καὶ κηρυχθῆναι [...]
15
Mt. 24,14: «Și să va propovedui Evanghelia aceasta a Împărăţiei întru toată lumea,
întru mărturia a toate limbile; și atunci va veni sfîrșenia», Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură
a Vechiului și Noului Testament, tipărită întâia oară la 1688, retipărită după 300 de ani, Editura
IBMBOR, București, 1997.
16
,,În cazul majorităţii textelor, finalul este deosebit de important, și nici textul nostru nu
reprezintă o excepţie. [...] Într-adevăr, la 28,16-20 rodesc (în cele din urmă) și primesc articulare
culminantă câteva dintre cele mai importante motive care au fost sădite ca și seminţele în cadrul
textului. Criticii textuali au avut dispute în ceea ce privește semnificaţia precisă a textului 28,
16-20, în cadrul intrigii din textul lui Matei, dar puţini contestă faptul că aceste versete reprezintă punctul culminant al acestui portret narativ al neamurilor și al activităţii misionare către
neamuri”, Wesley G. Olmstead, Matthew’s Trilogy of Parables, p. 71.
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εἰς πάντα τὰ ἔθνη. ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ, pe când Marcu
utilizează sintagmele: τὸν κόσμον și πάσῃ τῇ κτίσει (Mc. 16,15: [...]
πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον
πάσῃ τῇ κτίσει.). Însă Matei, adăugând πάντα la τὰ ἔθνη, îi conferă
o nuanţă deosebită. El utilizează această sintagmă de patru ori, în contextul
capitolelor din finalul Evangheliei sale (Mt. 24,9,14; 25,32; 28,19), unde
misiunea vizează de fiecare dată neamurile17.
Pe lângă aceste contexte definitorii pentru substantivul ἔθνη, care
prezintă o relevanţă deosebită în ceea ce privește câmpul misionar, în prima
Evanghelie mai apar următoarele pasaje cu referire la neamuri, ca ἐθνῶν,
majoritatea cu sens peiorativ, acela de păgâni. Astfel, de două ori neamurile
sunt alăturate chiar vameșilor: οἱ τελῶναι (la Mt. 5,47; 18,17), iar la Mt.
6,7,32; 20,25; 24,7 sunt date de Iisus ca exemplu negativ. Și la Mt. 20,19;
24,9 avem tot un sens negativ, acela de necredincioși, păgâni, aici făcându-se
aluzie la cei care-L vor răstigni pe Hristos și la cei care-i vor prigoni și ucide
și pe ucenicii Săi. Spre finalul Evangheliei, la Mt. 25,32, ἔθνος este folosit
și într-un sens general, acela de popor: καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν
αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη.
În ceea ce privește referirile implicite la prezenţa și la chemarea neamurilor, din Evanghelia după Matei, le putem identifica în general în texte
care poziţionează antitetic iudeii și neamurile, cum ar fi, de exemplu, episodul care relatează minunea vindecării slugii sutașului (Mt. 8,10: [...] ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον)
și pildele din capitolele 21 și 22: a celor doi fii (Mt. 21,31-32: τίς ἐκ τῶν
δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν· ὁ πρῶτος. λέγει
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι
προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης
πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ
τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ
μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ), a lucrătorilor/vierilor
răi (Mt. 21, 43: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς
David J. Bosch, Misión en transformación. Cambios de paradigma en la teología de la
misión, Libros Desafío, Grand Rapids, Michigan, 2005, p. 48.
17
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αὐτῆς.) și pilda nunţii fiului de împărat (Mt. 22, 8-9: τότε λέγει τοῖς
δούλοις αὐτοῦ· ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι
οὐκ ἦσαν ἄξιοι· πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ
ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.). Tradiţia exegetică are
în vedere categoric Biserica și misiunea către neamuri18 în erminia pe care
o face textelor de mai sus, deși unii autori moderni pun aceasta sub semnul
întrebării19.
Printr-o lectură atentă a textului se poate observa că Sfântul evanghelist
Matei pregătește misiunea către neamuri pe parcursul întregii sale Evanghelii, ea fiind sugerată încă de la început. În acest sens, se remarcă în special
următoarele detalii: prezenţa femeilor străine de poporul Israel în genealogia
Mântuitorului (capitolul 1), vizita magilor (capitolul 2), episodul cu vindecarea slugii sutașului din Capernaum (capitolul 8) sau cel cu femeia cananeiancă (capitolul 15). Referirile implicite - mai multe și mai subtile - nu sunt
epuizate însă în aceste texte, ele necesitând o minuţioasă analiză a Evangheliei după Matei. Astfel, pe lângă fragmentele enumerate, mai putem aminti
câteva care au o relevanţă deosebită în acest sens.
Prin afirmaţia Sfântului Ioan Botezătorul de la Mt. 3,9, conform căreia
δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ,
Sfântul evanghelist Matei face aluzie la cei dintre neamuri care se vor alătura
credincioșilor lui Israel ca și copii ai lui Avraam (adevăr care reiese și din pilda
vierilor sau din cea a nunţii fiului de împărat).
18
,,De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei (Mt. 21,43). Neamul acela, după Părinţii tâlcuitori, este noul Israel,
Biserica. Vezi și Sfântul Chiril al Alexandriei: s-a dat acel pământ lucrătorilor sfinţiţi ai Noului
Legământ. [...] Sfântul Ioan Hrisostom rezumă, în continuare, sensurile parabolei: [...] chemarea neamurilor; căderea iudeilor”, Ioannis Karavidopoulos, Comentariu la Evanghelia după
Marcu, traducere de Drd. Sabin Preda, Editura Bizantină, București, 2001, pp. 283-284.
19
,,Whether the nations also have a role in these stories is perhaps less certain. Of whom
shall thee;qnoj, to whom the kingdom is transferred, be composed (21,43)? To whom is the final
invitation in the parable of the Wedding Feast extended (22.8–10)? Traditionally, Matthean
scholars have found in the former an allusion to the church and in the latter veiled reference
to the Gentile, or at least universal, mission, but his consensus has recently been challenged”
(,,Probabil că este mai puţin limpede dacă neamurile sunt, de asemenea, avute în vedere în aceste
relatări. Din cine va fi alcătuit έθνος, cel căruia se va da Împărăţia (21, 43)? Cui se adresează
invitaţia ultimă din parabola nunţii fiului de împărat (22, 8-10)? În mod tradiţional, comentatorii lui Matei au văzut în prima o aluzie la Biserică, și în cea din urmă o referire învăluită la
ne-evrei, sau cel puţin la activitatea misionară universală, dar această părere generală a fost pusă
de curând sub semnul întrebării”), Wesley G. Olmstead, Matthew’s Trilogy of Parables, p. 71.
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La sfârșitul capitolului 4 - unde este descrisă lucrarea misionară a Mântuitorului Hristos - se subliniază referitor la spaţiul propovăduirii că vestea
despre Iisus s-a răspândit până în Siria (Mt. 4,24).
În Predica de pe Munte (Mt. 5-7), Hristos îi caracterizează pe ucenicii
Săi ca fiind sare a pământului și lumină a lumii (Mt. 5,13-16) deoarece ei
trebuie să se asemene prin viaţa și prin misiunea lor Învăţătorului, despre
care evanghelistul amintea în capitolul anterior (Mt. 4,16) că: ὁ λαὸς ὁ
καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
Episoadele referitoare la vindecarea slugii sutașului (Mt. 8,5-13) și la
vindecarea fiicei femeii cananeience (Mt. 15, 21-28) sunt deosebit de importante pentru conturarea temei privitoare la includerea neamurilor în noul
popor al lui Dumnezeu deoarece ilustrează foarte clar temeiul acestei includeri: credinţa deplină în Hristos, credinţă care va deveni - datorită exclamaţiei lui Iisus - un model: «la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă!»
(Mt. 8,10), «O, femeie, mare este credinţa ta!» (Mt. 15,28). Prin urmare, o
asemenea măsură a credinţei, încât atrage după sine un răspuns pe măsură.
Iar pentru ca ea să fie evidenţiată și mai mult, este pusă în contrast cu cea a
evreilor, învinovăţindu-i încă o dată pe aceștia pentru ignoranţa și împietrirea
lor faţă de minunile Mântuitorului, care le erau adresate cu predilecţie. Prin
aceste episoade, care redau un exemplu de credinţă paradigmatică, Sfântul
evanghelist Matei a vrut să contureze așadar două portrete pozitive ale unor
personaje păgâne, printr-un contrast evident cu portretul pe care îl face iudeilor (și în special mai-marilor acestora, prezenţi, de exemplu, în contextul
imediat anterior vindecării fiicei femeii cananeience20). Și, cu toate că în cea
de-a doua pericopă se specifică deosebit de clar - fiind, de altfel, singurul
loc din Evanghelie care o face - faptul că misiunea lui Iisus este îndreptată
exclusiv către Israel, cu toate acestea, femeia cananeiancă se înscrie în rândul personajelor care anticipează convertirea păgânilor la credinţa în Hristos,
alături de magi și de sutaș. Concluzia principală care se desprinde din aceste
20
,, [...] în timp ce cărturarii și fariseii din Ierusalim sunt făţarnici (15,7-8) și învaţă învăţături ce sunt porunci ale oamenilor (15,9), în timp ce fariseii s-au scandalizat de învăţătura
lui Iisus (15,12) și sunt călăuze oarbe orbilor (15,14), și în timp ce ucenicii rămân nepricepuţi
(15,16), femeia cananeiancă vede – în timp ce fariseii orbi nu văd – că Iisus este Fiul lui David
(15,22), aceasta se închină Lui (15,25) și refuză să se scandalizeze în faţa concentrării statornice a
atenţiei lui Iisus pe Israel (15,24-27)”, Wesley G. Olmstead, Matthew’s Trilogy of Parables, p. 81.
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pericope descoperă o dublă realitate: mulţi păgâni, prin credinţă vor deveni
moștenitori ai Împărăţiei, pe când cei cărora le fusese destinată aceasta iniţial
- fiii, iudeii - vor fi judecaţi spre osândă.
În pasajele de la Mt. 10,14-15; 11, 20-24; 12, 38-42, necredinţa și nepocăinţa lui Israel sunt prezentate în contrast cu atitudinea neamurilor. Astfel,
cetăţile Sodoma, Gomora, Tir, Sidon și Ninive sunt prezentate într-o lumină
mai favorabilă decât poporul ales21.
Tot o aluzie indirectă la neamuri, sub forma termenului ὁ κόσμος,
avem și în pilda neghinei, la Mt. 13,38: ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος, [...]
sau în afirmaţia profetică a Mântuitorului, de la Mt. 26,13, care pregătește
Marea Trimitere din final: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ
εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ [...], unde se sugerează foarte clar
că mesajul Evangheliei este destinat să depășească graniţele lui Israel.
O altă pildă care conţine o referire indirectă la neamuri este și pilda
năvodului - Mt. 13,47-48: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς
γένους συναγαγούσῃ· ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν
αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ
σαπρὰ ἔξω ἔβαλον - în care se descoperă mai ales două aspecte: primul,
privitor la destinatarii mesajului evanghelic despre Împărăţia Cerurilor - καὶ
ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ·) și celălalt, cu trimitere la judecata
viitoare (versetul 48).
Prin substantivul plural ai` fulai., care apare în Evanghelii doar de două
ori la Matei: Mt. 19,28; 24,3022, și de două ori la Luca: Lc. 2, 36; 22, 30
Mt. 10,15: «Adevărat grăiesc vouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei, în
ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia»; Mt. 11,20-24: «Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în
care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit. 21. Vai ţie, Horazine, vai ţie,
Betsaida, că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult, în sac și
în cenușă, s-ar fi pocăit. 22. Dar zic vouă: Tirului și Sidonului le va fi mai ușor în ziua judecăţii,
decât vouă. 23. Și tu, Capernaume: N-ai fost înalţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci
de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. 24. Dar zic vouă
că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecăţii decât ţie.»
22
Mt. 19,28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ
ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες
τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ; Mt. 24,30: καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ
ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς·
21
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(ultimul verset fiind un text paralel cu Mt. 19,28), sunt desemnate tot neamurile, dar cu sensul de seminţii, prin care se accentuează nuanţa care arată
descendenţa/originea.
Pe de altă parte, în textul de la Mt. 26,28: τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά
μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν, adjectivul πολλῶν face aluzie la toţi cei care vor crede în Iisus
și astfel vor beneficia de darul mântuirii Sale23.
Și, spre finalul Evangheliei - în contextul Patimilor și al Învierii lui Hristos (capitolele 27 și 28) - se observă din nou prezenţa unor păgâni. Aceștia,
conform atitudinii lor, se împart în două categorii: unii, care nu se deosebesc
cu nimic de iudeii care au cerut răstignirea lui Iisus (și aceștia sunt soldaţii
romani care L-au batjocorit pe Mântuitorul lumii), și alţii, care sunt prezentaţi de Sfântul evanghelist Matei într-o lumină oarecum mai bună: Pilat,
soţia sa și soldaţii care au asistat la minunile din timpul răstignirii Mântuitorului. Aceștia din urmă au recunoscut în final dumnezeirea lui Iisus:
ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος (Mt. 27,54), plasându-se astfel într-un contrast categoric cu liderii lui Israel și prevestind prin mărturisirea lor includerea neamurilor în iconomia dumnezeiască.
Revenind la Mt. 28,19 - concluzia și punctul culminant al temei referitoare la neamuri din Evanghelia după Matei - trebuie subliniat următorul
aspect: porunca misionară care prevede includerea păgânilor în noul popor al
lui Dumnezeu nu presupune excluderea evreilor. Pentru că neamurile doar se
alătură celor credincioși din Israel, ca noi fii ai lui Avraam (Fc. 12,2-3; 18,18;
28,14, ș. a.), redefinind astfel poporul ales, Israel cel nou - Biserica.

Summary: The term „etnos” in the Gospel of Saint Matthew
The present study intends to point out the particular relevance of the term
„etnos”to the missionary theology of the Gospel of St. Matthew.
Firstly, it is necessary to specify that this concept is closely related to the other
major themes of the first Gospel – especially with the one presenting God’s plan and
23
Acest verset își găsește ecou la Mt. 1,21: [...] ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ
ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ
πολλῶν.
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His relationship with the chosen people. It should also be mentioned the link that
exists between the central message of the Holy Scriptures (concerning God’s plan of
salvation) and the notion of Gentiles.
With regard to the recipients of this message, one knows that the Holy evangelist Matthew suggests the existence of a binomial: Jews – Gentiles, emphasizing
the priority of the first as far as preaching is concerned and highlighting their different responses to the message of the Gospel: rejection (from most of Israel) and
acceptance by faith (in the case of some pagans). Thus, Matthew pays special attention to the concept of nation/gentiles using the term e;qnoj as such or resorting
to synonymous words or phrases. Therefore, both the term and its references are
either explicit, direct or implied, being presented in everyday contexts or in parables.
Moreover, it has two main meanings: a positive one – nation/gentiles – and a derogatory one – pagan/unbeliever.
There are fourteen explicit references or occurrences of the term „etnos” in the
first Gospel. Which are, in short, the ideas and conclusions to be drawn from the
analysis of their contexts?
First of all, one can see (as it was mentioned above) St. Matthew’s concern for
outlining the continuity of God’s work for the salvation of his people: ancient Israel
(the Jews) and new Israel (the Church), a process which takes place by sending His
Son and those called and ordained by Him - the Apostles – in order to reach the
fulfilment of the mission addressed to Jews (in the first place) and pagans (in the
second place).
The relationship between Israel and the Gentiles is described by St. Matthew
mainly considering their rejection or reception of the Gospel. This detail leads to
the conclusion that the theme of Gentiles is directly related to the other two themes
that have missionary connotation: the theme of call and the theme of faith (the last
two themes are of great use in the characterization of the antithetical relationship
between Jews and Gentiles).
However, Matthew does not refer to the relationship between Jews and
Gentiles only in terms of rejection or receiving the Gospel message, but, depending on the context, describes them either positively or negatively, emphasizing the
Gentiles’ vocation towards faith and repentance.
The Great Commission from the end (Matt. 28: 16-20) is the culmination
of the Gentiles’ mission, being gradually prepared throughout the Gospel of St.
Matthew.
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Delegaţia Patriarhiei Române la hramul bisericii
Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă
instituţiile europene de la Bruxelles
(5-6 decembrie)
Marinel Laurenţiu Marcu

În zilele de 5 și 6 decembrie, o delegaţie a Patriarhiei Române a participat
la serbarea hramului bisericii Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă
instituţiile europene de la Bruxelles. La slujba Sfintei Liturghii, oficiate de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, au luat parte ierarhi, reprezentanţi pe lângă instituţiile
europene, clerici din delegaţia Patriarhiei Române, ambasadori, europarlamentari
români, ofiţeri, reprezentanţi ai României în structurile NATO, și numeroși credincioși din Belgia, Olanda, Luxemburg și Franţa.

Cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae, o delegaţie a Patriarhiei Române a participat la serbarea hramului bisericii Reprezentanţei
Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene de la Bruxelles.
Din delegaţie au făcut parte Precuvioșii părinţi arhimandriţi Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, David Petrovici, stareţul
Mănăstirii Caraiman, Clement Haralam, de la Mănăstirea Antim, Ciprian
Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Preacuviosul părinte protosinghel Andrei Anghel, secretar la Reședinţa patriarhală, PC preot Gheorghe Zaharia, parohul Bisericii „Sfântul Anton“
- Curtea Veche din București, precum și binefăcători mireni ai bisericii
românești din Bruxelles.
În prima zi a acestei vizite, 5 decembrie, Preacuvioșii părinţi arhimandriţi Timotei Aioanei și Clement Haralam au susţinut, la Parohia „Sfântul
Nicolae“ din Bruxelles, conferinţa duhovnicească „Arhimandritul Cleopa Ilie
- Mărturisitor al credinţei într-un veac zbuciumat“.
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Membrii delegației Patriarhiei Române alături
de reprezentanți ai instituțiilor europene de la Bruxelles

A doua zi, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Sfânta Liturghie a
fost oficiată de Mitropolitul Atanasios de Achaia, reprezentantul Bisericii
Ortodoxe a Greciei pe lângă instituţiile europene, Episcopul Porfirios de
Neapolis, reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Ciprului pe lângă instituţiile europene, și Preasfinţitul Ignatie Mureșanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, înconjuraţi de clericii
din delegaţia Patriarhiei Române. Au fost prezenţi mai mulţi ambasadori,
europarlamentari români, generali și ofiţeri, reprezentanţi ai României în
structurile NATO, dar și credincioși din Belgia, Olanda, Luxemburg și
Franţa. La finalul Sfintei Liturghii, delegaţia Patriarhiei Române a oferit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma omagială
«Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena» și medalia omagială, dar și cărţi
teologice și de cult, Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă
instituţiile europene și Parohiei Ortodoxe Române «Sfântul Ierarh Nicolae» din Bruxelles“.
În cadrul acestor evenimente, membrii delegaţiei Patriarhiei Române
au vizitat sediul Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene de la Bruxelles, mănăstirile de la Sefton și „Acoperământul
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Maicii Domnului“ de la Namur și Parlamentul European, unde li s-au prezentat instituţiile și activităţile europene și s-au întâlnit cu europarlamentari români.

Summary: The delegation of the Romanian Patriarchate at the Patronal Festival
of the Church of the Representation of the Romanian Orthodox Church to the
European Institutions at Brussels
On the occasion of the feast-day of Saint Hierarch Nicholas, a delegation of
the Romanian Patriarchate participated in the patronal festival of the church of the
Representation of the Romanian Orthodox Church to the European institutions at
Brussels. The delegation was composed of Archimandrite Timotei Aioanei, cultural
Exarch of the Archbishopric of Bucharest, Archimandrite David Petrovici, Elder
of Caraiman Monastery, Archimandrite Clement Haralam from Antim Monastery,
Archimandrite Ciprian Grădinaru, Ecclesiarch of the Chapel of the Cathedral
of Nation’s Salvation, Protosinkelos Andrei Anghel, Secretary of the Patriarchal
Residence, Fr. Gheorghe Zaharia, Parishioner of „Sfântul Anton” – Curtea Veche
Church of Bucharest, as well as lay well-doers of the Romanian church of Brussels.
The Divine Liturgy was celebrated by Metropolitan Athanasios of Achaia, representative of the Orthodox Church of Greece to the European Institutions, Bishop
Porphirios of Neapolis, representative of the Orthodox Church of Cyprus to the
European Institutions, and His Grace Ignatie Mureșanul, Vicar Bishop of Spain and
Portugal, sided by clergymen from the delegation of the Romanian Patriarchate.
There attended on this special event several ambassadors, Romanian Members
of the European Parliament, generals and officers, representatives of Romania in
the NATO structures, as well as faithful calling in from Belgium, Netherlands,
Luxemburg and France. On the issue of the Divine Liturgy, „The Holy Emperors
Constantine and Helen” Diploma and Medal of Homage, as well as books of theology and cult, were conferred to the Representation of the Romanian Orthodox
Church to the European institutions, and to „Saint Hierarch Nicholas” Romanian
Orthodox Parish in Brussels.
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Cea de-a cincea adunare anuală a Asociaţiei Tinerilor
Ortodocși Români din Germania (ATORG),
organizată la Graz, Austria
(11-13 octombrie)
Dumitru Popoiu

În perioada 11-13 octombrie, a avut loc cea de-a V-a adunare anuală a
Asociaţiei Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), organizaţie a
tineretului românesc din spaţiul european de limbă germană, aflată sub ocrotirea
Sfântului Siluan Atonitul. După cum ne arată și mottoul asociaţiei, „Mărturie prin
prietenie“, tinerii din ATORG își propun să promoveze valorile ortodoxe în viaţa de
zi cu zi, în primul rând prin prietenia faţă de aproapele.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul
ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și sub președinţia
Preasfinţitului Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cea de-a V-a adunare anuală ATORG s-a desfășurat, în perioada 11-13 octombrie, în orașul austriac
Graz, o cetate universitară cu tradiţie, care găzduiește un număr impresionant de tineri români, mulţi dintre ei studenţi sau cercetători. Întâlnirea
are loc în fiecare an în preajma praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva și a
începutului de an universitar. Anul acesta, la întâlnirea organizată la Castelul
St. Martin din apropierea orașului Graz, unde au participat 140 tineri, a fost
invitat Virgiliu Gheorghe Vlăescu, teolog și biofizician.
Tema conferinţei de sâmbătă, 12 octombrie, a fost „Locul și importanţa familiei ca «ecclesia domestica» în viaţa omului contemporan“. Virgiliu
Gheorghe Vlăescu a atras atenţia asupra faptului evident că în lumea modernă
cultura familiei este pusă în pericol, iar lupta împotriva vieţii conform tradiţiei
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Moment din timpul celei de-a V-a adunări anuale ATORG

a început prin relativizarea adevărului și a reperelor în viaţă. Fiinţa umană,
definită de datul său de origine dumnezeiască și de caracterul personal, este
zdruncinată de inversarea valorilor impuse cu agresivitate de mass-media.
Sistemul dependenţelor induse pornește de la promovarea unei vieţi ușoare, a
erotismului excesiv și a fugii de responsabilitate. Cu un atare comportament,
omul modern este vulnerabil în faţa greutăţilor și devine mult mai dependent
de nevoi altădată necunoscute. Virgiliu Gheorghe Vlăescu a concluzionat că
doar printr-o relaţie interpersonală, directă între creștini, în sânul Bisericii
ca familie mai mare, omul trăiește o viaţă adevărată. A trăi în familie este o
artă care trebuie învăţată, însă acest lucru e posibil numai prin „metanoia“,
schimbarea minţii, însoţită de un act de adâncă smerenie în recunoașterea
importanţei nevoilor celuilalt și răbdare faţă de neajunsurile aproapelui.
Recâștigarea dimensiunii de soţ, soţie, părinte, copil are loc în sânul Bisericii
- mame, prin Spovedanie și Împărtășirea cu Sfintele Taine.
Ca în fiecare an, tematica propusă la conferinţă a fost aprofundată pe
mai multe grupe de discuţii, acestea fiind: „raportul dintre «homo technologicus» și «homo familis/societatis»“; „ereditatea ca dar și ca dat“; „educaţia
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copiilor în familiile mixte (etnic sau confesional)“; „influenţa directă a massmedia asupra educaţiei copiilor“: precum și „teologii din «ecclesia domestica»“. Fiecare participant a putut alege o singură temă de discuţii, iar după
slujba Vecerniei, grupele au prezentat ideile dezbătute și concluziile în plen,
astfel încât tematicile să devină cât mai familiare pentru toţi. A urmat apoi o
nouă sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema provocărilor moderne aduse
familiei, discuţiile încheindu-se târziu.
Propuneri pentru întâlniri regionale și interparohiale
De asemenea au avut loc discuţii organizatorice și s-a făcut un bilanţ al
acestei asociaţii, la cinci ani de la înfiinţarea sa. Principala problemă rămâne
aceea a distanţelor care, în ciuda tehnologiilor, cauzează o comunicare încă
precară între tineri.
Din acest motiv, printre propuneri s-au numărat organizarea pe internet
a unui forum de discuţie ATORG, a unor întâlniri regionale sau interparohiale mai dese, a unui pelerinaj în ţară, precum și implicarea materială în
acordarea unor burse de ajutorare a membrilor cu situaţii materiale precare.
Tinerii au participat alături de credincioșii români din Parohia „Sfântul
Nicolae“ Graz la Sfânta Liturghie, săvârșită de PS Părinte Sofian Brașoveanul,
înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele paroh
Nicolae Vâlcea și preoţi români din Germania și Austria. Preasfinţia Sa a explicat în cuvântul de învăţătură rostit Pilda semănătorului, evidenţiind că fiecare dintre noi trebuie să ne ostenim pentru a fi și semănători ai cuvântului
lui Dumnezeu, dar și pământ bun în care sămânţa trebuie să rodească prin
lucrarea faptelor bune. De asemenea, PS Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a
mulţumit oaspeţilor pentru efortul de a veni de la mari distanţe la sărbătoarea
tinerilor, precum și gazdelor și organizatorilor pentru buna primire și desfășurare a evenimentelor.
Sărbătoarea a continuat cu o agapă organizată de parohia din Graz,
fiind încheiată cu piesa de teatru creștin „Nicanor și Secunda“ (despre viaţa
Sfinţilor Timotei și Mavra), pusă în scenă cu măiestrie și credinţă de profesorul Ilie Manta, cu ajutorul unui grup de elevi ai Colegiului Naţional „Al.
Papiu Ilarian“ din Târgu Mureș.
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Participanți la cea de-a V-a adunare anuală ATORG

La propunerea părintelui protosinghel Calinic Vintilă, parohul comunităţii românești din Hamburg, adunarea din anul următor va fi organizată de
Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul“ din oraș.

Summary: The Fifth Annual Assembly of the Association of the Romanian
Orthodox Youth of Germany (ATORG), organized in Graz, Austria
Between the 11th and the 13th of October, the Austrian City of Graz sheltered the fifth annual assembly of the Romanian Orthodox Youth of Germany
(ATORG); this important event was given the blessing of His Eminence Serafim,
the Romanian Orthodox Metropolitan of Germany, Central and Northern
Europe, and it was also chaired by His Grace Sofian Brașoveanu, Vicar Bishop
of the Romanian Orthodox Bishopric of Germany, Austria and Luxemburg.
The conference was on „The Place and Importance of the Family as «Ecclesia
Domestica» within the Life of the Man of Today”. There were made organizational proposals about initiating an ATORG program of discussions on the
internet, more frequent regional and inter-parochial meetings, a pilgrimage
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throughout the country, as well as the material involvement in granting scholarships for assistance of those members in necessity.
On Sunday, the 13th of October, the young people took part, together with
the Romanian congregation of „Saint Nicholas” Parish of Graz, in the Divine
Liturgy celebrated by His Grace Sofian Brașoveanu, sided by a group of concelebrating priests.
The festival drew to an end by a brotherly repast organized by the Romanian
parish of Graz, followed by a Christian play of theatre called „Nicanor and Secunda”
(about the life of Saints Timotei and Mavra), staged by Professor Ilie Manta, assisted
by a group of students from „Al. Papiu Ilarion” National College of Târgu Mureș.
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Mesajul Patriarhului României cu prilejul aniversării
a 40 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române
„Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Montreal, Canada

Preacucernice Părinte Paroh,
Iubiţi credincioși și credincioase,
Cu multă bucurie părintească ne adresăm credincioșilor ortodocși români
din Montreal, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe
Române Sfântul Ioan Botezătorul din orașul Montreal, Canada.
Este binecunoscut faptul că, încă de la începutul secolului
al XX-lea, la Montreal a existat o intensă viaţă spirituală ortodoxă românească, începută de primii imigranţi români, în special bucovineni, care au
ajuns în metropola canadiană. După cel de-al II-lea Război Mondial, a avut
loc o renaștere a vieţii spirituale, cu purtarea de grijă canonică și spirituală a
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada, devenită ulterior
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi.
Odată cu îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei canadiene, în anul
1973, la iniţiativa credincioșilor ortodocși români din Montreal și cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Victorin, a fost înfiinţată noua
parohie cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și a fost cumpărat un imobil ce a fost
adaptat cultului ortodox. Prima Sfântă Liturghie, în noua biserică, a fost săvârșită de Părintele George Chișcă, în data de 23 decembrie 1973, prilej de mare
sărbătoare și bucurie duhovnicească. Sub păstorirea Părintelui George Chișcă
comunitatea românească a cunoscut o deosebită dezvoltare misionară și culturală, biserica fiind ridicată la rang de catedrală, în anul 2003.
Comunitatea ortodoxă română din acest important oraș cultural și economic al Canadei s-a aflat și se află în grija permanentă a Bisericii Mame. Astfel,
vrednicii de pomenire Patriarhii României, Iustin și Teoctist, au vizitat parohia
Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal (în anii 1979 și, respectiv, 2002) și au
apreciat credinţa și ospitalitatea românilor ortodocși din Montreal.
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Ne amintim, cu bucurie, de slujba pe care am săvârșit-o personal, ca
Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, din
Montreal, în data de 16 mai 1999, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea parohiei, fiind delegat de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist.
Lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe Române, în Ţară și în diaspora, promovează cultivarea valorilor și faptelor bune născute din credinţă, ca mărturie a
comuniunii omului cu Dumnezeu în viaţa prezentă și ca pregustare a vieţii veșnice
din Împărăţia Preasfintei Treimi.
La acest moment aniversar, se cuvine să ne amintim de toţi ctitorii, slujitorii și binefăcătorii acestei biserici, din trecut și de astăzi, care, prin rugăciune
și înţelepciune, hărnicie și dărnicie, au adus laudă Preasfintei Treimi și bucurie
Bisericii noastre strămoșești.
Ca semn de aleasă preţuire și binecuvântare, oferim Preacucernicului
Părinte Paroh George Chișcă, Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” pentru clerici, iar parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal Diploma omagială
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, însoţită de Medalia omagială. Totodată,
oferim bisericii parohiale icoana Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, având în
ea și o părticică din sfintele sale moaște, o cruce de binecuvântare și patru cărţi
liturgice.
Mulţumim călduros Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, că a acceptat să Ne reprezinte la această mare sărbătoare
a Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal.
Totodată, felicităm cu multă preţuire pe Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop Nicolae al celor două Americi și pe Preacucernicul Părinte Protopop
George Chișcă, pentru lucrarea misionară pe care o desfășoară în slujirea Bisericii
lui Hristos pe continentul american. De asemenea, felicităm pe toţi membrii
comunităţii parohiale, dorindu-le tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie,
întru mulţi și fericiţi ani!
Cu aleasă preţuire și părintească binecuvântare,
†Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Adunarea eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord
(21 noiembrie)
Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord

Joi, 21 noiembrie 2013 a avut loc la Aalborg, Danemarca, în biserica
Parohiei Ortodoxe Române „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și
Sfinţii Ierarhi Pahomie de la Gledin și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopii
Romanului”, ședinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a
Europei de Nord, prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi.
Preoţii și delegaţii parohiilor episcopiei, reuniţi în jurul arhiereului, au
avut bucuria de a săvârși Sfânta Liturghie și Slujba de Tedeum care a precedat lucrările Adunării Eparhiale. Membrii Adunării Eparhiale au luat act
cu mulţumire către Milostivul Dumnezeu de lucrarea misionară, pastorală,
administrativă și socială realizată în anul precedent în Episcopia Ortodoxă
Română a Europei de Nord. Cunoscând activitatea pastorală și misionară din
fiecare parohie, ierarhul a prezentat bilanţul întregii eparhii.
Amintindu-se de jertfa înaintașilor, a fost evocat Părintele Alexandru
Ciurea care în anul 2012, a fost comemorat în mod deosebit cu prilejul
centenarului nașterii sale, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord
organizând la 16 noiembrie 2012, în București, împreună cu Facultatea
de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Sesiunea de comunicări știinţifice „Centenar Alexandru Ciurea (1912-2012)”. Preasfinţitul Macarie
a arătat că acest eveniment este confirmarea faptului că misionarii români
de azi, din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, îl consideră
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Biserica Parohiei Ortodoxe Române din Aalborg (Danemarca)

Moment din timpul slujbei de pomenire a Părintelui Alexandru Ciurea
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pe Părintele Ciurea ca un înaintemergător și deschizător de drumuri în
misiunea ortodoxiei românești din ţinuturile scandinave, iar urmașii din
Facultatea de Teologie din București îi preţuiesc erudiţia și personalitatea
în cadrul căreia părintele, misionarul și profesorul s-au întâlnit ca o pildă
vrednică de urmat.
Totodată, au fost pomeniţi atât la slujbă, cât și la lucrările Adunării eparhiale, preoţii trecuţi la cele veșnice în cursul anului 2012, Părintele Andreas
Thulesius de la parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Visby, Suedia și Părintele
Profesor Ștefan Sandu din București, slujitor în Suedia între anii 1976-1981.
A fost prezentată partea economică a eparhiei concluzionând că deși
sunt multe greutăţi financiare, frumoasa misiune pastorală trebuie continuată și amplificată.
În cadrul sectorului social-filantropic au fost prezentate activităţile mai
multor parohii, activităţi cum ar fi:
- „Picătura de jertfă care răscumpără oceanul nepăsării”, proiect în cadrul
căruia s-au organizat colecte în bani, medicamente și produse pentru ajutorarea unor familii sărace din România.
- „O familie parohială pentru fiecare”, activitate care angajează pe credincioșii parohiei să ajute benevol o serie de copii orfani din România. S-a
menţionat, în mod deosebit, parteneriatul dintre Parohia ortodoxă românească din orașul suedez Borås și Centrul de plasament din Lupeni, jud.
Hunedoara.
- „Agapa fratelui” acţiune duminicală, în biserică după Sfânta Liturghie,
de colectare a alimentelor necesare pentru cantina socială.
- „În pace să ieșim” misiune ce angajează pe credincioși de a vizita pe
cei bolnavi și singuri, împărtășindu-le din pacea, bucuria și lumina pe care
tocmai au primit-o la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
De asemenea, și în 2012 s-a derulat proiectul pastoral și social
„Consolidarea familiei” pentru susţinerea valorilor familiei creștine în societatea secularizată.
După prezentarea unor astfel de referate Preasfinţitul Părinte Episcop
Macarie a felicitat iniţiativa preoţilor și credincioșilor implicaţi în acestea
apreciind dinamismul crescând al parohiilor din cuprinsul eparhiei.
Pe plan cultural, s-au organizat mai multe conferinţe, întruniri și simpozioane, unele dintre acestea fiind în colaborare cu alte instituţii din ţările
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scandinave. Pe toate acestea episcopul le-a încurajat și o parte le-a susţinut
personal, iar preoţii s-au implicat în organizarea și găzduirea lor, an de an,
crescând interesul atât al preoţilor, cât și al credincioșilor, în special al tinerilor
pentru astfel de manifestări culturale. Revista eparhială „Candela Nordului”,
editată bilingv, în română și în engleză, a devenit o emblemă pentru eparhie,
conturându-și un stil apreciat nu numai de enoriașii episcopiei dar și de persoane din afară care au apreciat laudativ efortul unei eparhii atât de departe
de ţară de a oferi o revistă atât de preţioasă și cu un conţinut bogat.
Tinerii din Centrul pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” pe
lângă implicarea lor în viaţa liturgică, misionară și filantropică au finalizat
alte câteva proiecte în anul 2012, în atelierele de pictură, vitraliu, broderie și
sculptură. Cel mai mult s-au implicat în organizarea taberelor în ţările scandinave și în special a taberei de la Mănăstirea Caraiman din Arhiepiscopia
Bucureștilor, unde au fost invitaţi să le vorbească Preasfinţitul Episcop
Macarie și câţiva părinţi din ţară.
Centrul de pelerinaj „Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești” a organizat mai multe pelerinaje: la sfinţirea picturii bisericii românești din orașul
suedez Malmö, la aniversarea împlinirii a 20 de ani de la târnosirea bisericii
românești din orașul suedez Göteborg, la hramurile parohiilor din eparhie și
la hramul episcopiei și alte câteva pelerinaje la sfinţii vindecători din Grecia
și din România.
După ce a fost prezentat bilanţul pe anul 2012, Preasfinţitul Părinte
Macarie a mulţumit Atotmilostivului Dumnezeu și colaboratorilor săi, atât
clerici, cât și mireni, care prin implicarea lor au făcut posibile aceste realizări.
Prezentarea bilanţului a fost prin el însuși un imbold pentru cei ce s-au angajat și pe anul 2013 în proiectele deja începute cum ar fi:
- lucrările de amenajare interioară a noilor biserici de zid, cumpărate de
la comunităţile luterane, pe seama parohiilor românești din Herning-Ikast,
Danemarca și Jönköping, Suedia și finalizarea lucrărilor de șantier la bisericile românești de lemn din Stockholm (cartierul Brädang) și Sölvesborg,
Suedia, unde fundaţia noii biserici a fost finalizată, fiind sfinţită de Episcopul
Macarie, la 10 noiembrie 2013;
- Centrul pentru tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” are în derulare pentru anul 2013, pe lângă cele amintite mai sus, spre exemplu, întruniri catehetice, tabere dar și concerte susţinute de Grupul coral „Credo” al
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Preasfințitul Părinte Episcop Macarie în mijlocul preoților și delegaților parohiilor
la lucrările Adunării Eparhiale

episcopiei atât în biserici și instituţii culturale, cât și în așezăminte sociale și
spitalicești;
- Centrul de pelerinaj „Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești” și-a
îmbogăţit proiectele pe 2013, unele deja realizate, cum ar fi pelerinajele închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin și mama sa Elena la bisericile și mănăstirile din România. Pelerinajul din luna februarie 2013, cu tinerii ortodocși
români, danezi, suedezi și norvegieni a fost încununat de un popas duhovnicesc pe colina Patriarhiei Române, pelerinii având prilejul să se închine și la
sfintele moaște ale Sfinţilor Împăraţi din Catedrala Patriarhală și să primească
binecuvântarea Preaferictului Părinte Daniel, Patriarhul României. Alte pelerinaje așteaptă să fie împlinite.
- Revista „Candela Nordului” care în anul 2012 a apărut în planul noii
edituri „Felicitas”, noul nr. 5/2012 al revistei eparhiale fiind prezentat în
cadrul Adunării eparhiale. La recomandarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, editura eparhiei poartă denumirea „Felicitas” iar în primul plan
editorial, pe lângă revistă, au fost publicate, în primul rând, cărţi ce doresc
să facă legătura între spiritualitatea și cultura românească și cea scandinavă,
între care, volumul de corespondenţă al Arhiepiscopului suedez Nathan
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Söderblom cu personalităţile ortodoxe și volumul de studii dedicat Sfântului
Împărat Constantin cel Mare, publicat în parteneriat cu editura Episcopiei
Devei și Hunedoarei;
- la Centrul eparhial din Stockholm se află în derulare proiectul de
punere în valoare a spiritualităţii și culturii românești, prin constituirea unui
fond etnografic ce cuprinde costume tradiţionale românești, sub directa
purtare de grijă a Preasfinţitului Episcop Macarie. Straiele strămoșești sunt
îmbrăcate de credincioși, și mai ales de tineri, aproape la toate evenimentele
eparhiei. S-au apreciat activităţile tineretului de la cercurile de etnografie și
folclor, unde s-au confecţionat piese de port tradiţional, de împodobire a
locuinţei și a locașului de închinare și s-au organizat cursuri de dansuri populare românești.
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Întâlnirea tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română
a Europei de Nord cu ocazia sărbătoririi
Sfântului Apostol Andrei și a Zilei naţionale a României
(30 noiembrie - 1 decembrie)
Gheorghe-Cristian Popa

La cumpăna celor din urmă luni ale anului, Brumar și Undrea, când toamna
se îngână încă nedumerită cu iarna, tinerii români din îndepărtatele ţinuturi scandinave s-au întâlnit la ţărmul Mării Baltice, în capitala regatului danez, pentru a-i
aduce cinstire Sfântului Apostol Andrei și a sărbători împreună Ziua Naţională a
României. Deși departe de ţară, de căldura căminului natal și de cei dragi, tinerii
au reușit pentru două zile să învie între ei, prin rugăciune și prietenie, bucuria unui
nou „acasă“.

Așezată ca o pălărie îngheţată pe creștetul bătrânului continent european, Scandinavia este tărâmul făgăduinţelor pentru foarte mulţi români care
își rup de la inimă ţara și vin aici pentru a gusta definitiv sau doar pentru o
vreme din ceea ce se numește un trai decent. Suedia, Norvegia și Danemarca
și-au făcut cunună de glorie în toată lumea din calificative deloc gratuite
precum „prosper“, „civilizat“, „stabil“, „curat“. Toate par să funcţioneze fără
cusur în societate, ca un mecanism în care fiecare rotiţă o întregește și o
pune în mișcare pe cealaltă. Oamenii își trăiesc viaţa ca pe o matematică
ce le garantează oarecum starea materială și psihică. Efect sau nu al frigului
care tronează în aceste ţinuturi, atitudinea generală este totuși una de sobrietate, uneori glacială, motivată probabil de focusarea atenţiei pe funcţionarea
propriu-zisă a mecanismului social și mai puţin pe contemplarea acestuia
din perspectiva tainei persoanei umane. Dar românii nu sunt așa! Sufletul
nostru răsăritean nu este făcut să trăiască după reţete predefinite. Românul
nu este odrăslit pentru colivii, fie ele din aur, ci el se simte bine pe ram, în
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ploaie și în soare, atât timp cât este împreună cu cei dragi. Românul fierbe de
dorul fratelui și are nevoie de îmbrăţișări călduroase în locul unor strângeri
de mână politicoase. Sufletul românesc are nevoie de credinţă și voie bună,
de împărtășire din taina celuilalt și din graiul limbii străbune. Românul are
nevoie să se simtă român!
Acesta este motivul pentru care mai bine de 100 de suflete tinere în
cele trei ţări scandinave și-au croit drum pe uscat și pe mare, sute de kilometri, către Copenhaga, capitala Danemarcei. Întâlnirea pe care Episcopia
Ortodoxă Română a Europei de Nord, prin grija Preasfinţitului Episcop
Macarie, o organizează an de an este pentru tineri un prilej de a-și resimţi
legăturile cu glia natală, de a se bucura unul de celălalt, de a-și umple sufletele cu lumina rugăciunii și de a-și ostoi preţ de câteva zile dorul de casă.
„Tinerii ortodocși români din Europa de Nord, aflaţi pe aceste meleaguri
mai friguroase, pentru desăvârșirea studiilor sau activând în diferite domenii,
nu stau departe de căldura Bisericii, ci se regăsesc în comunităţile parohiale ca enoriași activi, jertfelnici și darnici, în deslușirea tainelor credinţei în
Hristos, dar și în păstrarea și cultivarea identităţii străbune. Deși locuiesc în
diferite ţări, tinerii se reunesc anual în diferite locuri, pentru a se cunoaște și
a dezvolta proiecte pentru afirmarea valorilor creștine. După ce în anii trecuţi
această adunare generală a tinerilor a avut loc la Stockholm (Suedia), Oslo
(Norvegia), Lem (Danemarca), de data aceasta a venit rândul comunităţii
românești din Copenhaga să fie gazda acestui eveniment. Întrunirea tinerilor
este momentul în care ei se deschid sufletește, împărtășind din experienţa
cotidiană, despre provocările din societatea secularizată, pentru păstrarea
curăţiei sufletești, dar și a identităţii de neam și credinţă. De aceea, în centrul
acestor întruniri stau sfintele slujbe săvârșite împreună, urmate de dialoguri
ziditoare pe diferite teme religioase și culturale, dar și de drumeţiile și pelerinajele care sporesc bucuria comuniunii“, ne-a spus Preasfinţitul Macarie,
Episcopul ortodox român al Europei de Nord.
Întâlnire binecuvântată la malul Mării Baltice
În fermecătorul oraș de pe malul Mării Baltice, tinerii români au participat cu entuziasm pentru două zile la un program în care rugăciunea, cultura
și tradiţiile românești s-au întâlnit în mod fericit. În prima zi, 30 noiembrie,
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Preasfințitul Părinte Macarie săvârșind Sfânta Liturghie
în Biserica comunității românești din Copenhaga

Credincioși participând la slujba Sfintei Liturghii
în Biserica ortodoxă românească din Copenhaga
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împreună cu Preasfinţitul Episcop Macarie și câţiva clerici din eparhie, tinerii
i-au adus cinstire la Sfânta Liturghie Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul
României, dar și al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
Îmbrăcaţi în nepreţuitele costume tradiţionale românești, și-au unit palmele
în rugăciune sub bolţile înstelate ale Bisericii Sfântului Andrei din capitala
daneză, care găzduiește parohia românească de aici. I-au cerut lui Dumnezeu
ajutor la examene și luminarea minţii pentru desăvârșirea studiilor, putere de
muncă și sănătate, alinarea dorului de ţară și tărie în credinţă pentru a rezista
mai bine traiului printre străini. Adevăratul sens al lui „a fi împreună“ l-au
trăit cu emoţie și sfială atunci când s-au apropiat de Sfântul Potir, împărtășindu-se cu Trupul și Sângele lui Hristos, primind fiecare în casa sufletului,
în chip neîmpărţit și nedespărţit, pe Același Hristos, Care îi unește pe toţi
în legătura de nesfâșiat a dragostei. Rugăciunea s-a plinit și în bucuria de a
da pioasă sărutare unei părticele din moaștele Apostolului care i-a creștinat
pe strămoșii noștri, precum și unei părticele din moaștele Sfântului Ierarh
Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, odoare sfinte aduse de Episcopul
Macarie de la paraclisul Centrului eparhial din Stockholm. Fragmente din
moaștele Sfântului Apostol Andrei, primite de la Roma în secolul XIX, se
păstrează și în prestolul altarului bisericii gazdă, fapt care le-a sporit nădejdea
că sfântul îi veghează și îi poartă în rugăciuni.
Partea cultică s-a prelungit apoi în cea culinară, când toţi oaspeţii au
gustat din bucatele pregătite de credincioșii români din Copenhaga, și apoi
în cea culturală, când tinerii au plecat într-o drumeţie pe malul nord-estic
al Insulei Seeland, în Helsingřr, la străvechiul castel Kronborg al legendarului prinţ danez Hamlet din piesa lui William Shakespeare. Vizitând castelul, au cunoscut câteva din tainele culturii și istoriei daneze, după care au
mers împreună cu ierarhul lor pe malul mării, unde, în lumina firavă a apusului de soare, bucurându-se de căldura mai puţin întâlnită în Scandinavia
la finele lunii noiembrie, au intonat imnul „Lumină lină“, alte cântări din
slujba Vecerniei și imne închinate Sfinţilor Români. Clarobscurul luminii
scandinave, covorul de scoici colorate ce se oferea cu generozitate picioarelor
ostenite ale pelerinilor, briza mării care înălţa în văzduh glasurile tinerilor
ca niște ofrande bineprimite de Dumnezeu, salba de luminiţe ce se așternea
nobil pe malul suedez, toate acestea au creat o tainică stare de adâncire sufletească ce a pecetluit prietenia dintre tineri și care a deschis calea dialogurilor
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Moment din timpul Împărtășirii credincioșilor

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie în mijlocul participanților la Întâlnirea tinerilor
din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord
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duhovnicești pe care aceștia le-au purtat cu arhipăstorul lor la marginea
mării. Prospeţimea noilor legături de prietenie înfiripate sub semnul binecuvântării Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care este ocrotitorul Centrului
de tineret al tinerei episcopii, nu a lăsat ca întunericul ce s-a așezat prematur
peste malurile mării să îi despartă pe tineri. Studenţii din Copenhaga s-au
făcut gazde bune pentru cei veniţi din orașele suedeze și norvegiene și le-au
prezentat orașul împodobit din belșug pentru sărbătorile de iarnă.
Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, i-a reunit din nou pe participanţi în biserica parohiei românești. Înainte ca slujba să înceapă, un tânăr
stabilit în orașul suedez Helsinborg după ce a călătorit și muncit în peste 40
de ţări ale lumii, patriot din profundă convingere, a arborat un steag tricolor
mare de balustrada cafasului, întregind în semnificaţii priveliștea oferită de
mozaicul costumelor populare românești. În această „mică Românie“, a fost
întâmpinat cu flori și voie bună Preasfinţitul Episcop Macarie, care a săvârșit
Sfânta Liturghie și un Te Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate
de Dumnezeu asupra poporului român din ţară și din Scandinavia, transmiţând totodată binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Sărbătoarea a continuat la școala din apropierea bisericii, unde copiii și
tinerii din parohie au oferit un program de cântece patriotice și dansuri populare românești pentru care s-au pregătit din timp. Întregul moment a fost ca o
pâine caldă, proaspăt scoasă din cuptorul inimii de român, adusă ca o ofrandă
patriei-mame cu două mâini de aur: „Deșteaptă-te, române!“ și Hora Unirii.
Ceasurile care au urmat s-au scurs sub semnul acestei sărbători naţionale, care
i-a reașezat pe tineri în demnitatea de a te simţi român și ortodox.
„Tinerii aceștia români au o candoare în care și cu care
se poate lucra semănatul Cuvântului“
Alături de Preasfinţitul Părinte Macarie și de tineri, pe parcursul celor două
zile au fost nelipsiţi părintele Ioan Alin Popa din orașul suedez Sölvesborg,
părintele Casian Silviu din orașul danez Ikast, părintele Daniel Dascălu, cel
care a făcut misiune și studii la Copenhaga, părintele ieromonah Avraam Gînju,
slujitor la parohia din Copenhaga și responsabil pentru activităţile Centrului
de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare“ al episcopiei, și diaconul Sorin
Sîplăcan de la Centrul eparhial din Stockholm. Fiind ei înșiși tineri între tineri,
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Moment din timpul Întâlnirii tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

Biserica Ortodoxă Românească „Sfântul Andrei” din Copenhaga
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slujesc misiunea printre cei aflaţi în primăvara vieţii cu grija unui părinte și
bucuria unui copil. „Tinerii, aidoma copiilor, nu au fost descurajaţi de decepţiile vieţii și încă mai cred în idealuri mai înalte decât o simplă carieră de familie
sau de industrie, cred în eroii Sfintelor Scripturi și ai credinţei, cred că pot să
imite faptele lor. Tinerii români din Centrul de tineret «Sfântul Voievod Ștefan
cel Mare» au o candoare în care și cu care se poate lucra semănatul Cuvântului.
Unii dintre ei au pus pentru prima dată bob pe bob și au făcut colivă, alţii au
răsucit transformarea grâului până a ajuns prescură sau colac. Cu toţii au devenit o strană cu veșmânt tradiţional, al rădăcinilor sau, mai bine zis, o strună
umană a Bisericii“, ne-a spus părintele Avraam Gînju.
Din dorinţa de a retrăi clipele petrecute în anii trecuţi alături de tinerii
din celelalte ţări scandinave, tinerii din Stockholm au călătorit aproape 700
de kilometri pentru a ajunge și la întâlnirea din acest an. O parte din ei formează Grupul coral „Credo“ al Episcopiei Europei de Nord, motiv pentru
care la sfintele slujbe prezenţa lor a antrenat în cântare întreaga suflare din
biserică, tot ei făcându-se și cei dintâi vestitori ai Nașterii Domnului, intonând mult-așteptatele colinde. „Hramul Episcopiei Europei de Nord sărbătorit în Copenhaga a fost un prilej de mare bucurie pentru mine deoarece
ne-am adunat foarte mulţi tineri din Scandinavia, trăind din nou bucuria
reîntâlnirii și participând la sfintele slujbe. A fost un moment de mare înălţare sufletească deoarece am dat răspunsurile la strană împreună cu toţi cei
prezenţi și am susţinut un scurt concert de colinde bucurând mult pe credincioși cu vestea Nașterii Domnului“, ne-a spus Florin Lache din Stockholm,
dirijorul Grupului coral „Credo“.
Nu doar cei care au venit de la distanţe mari și-au primit această răsplată
a bucuriei pentru eforturile lor, ci și tinerii din Copenhaga, care s-au făcut
gazde și au început pregătirile din timp, ostenindu-se, după cum mărturisesc
ei, cu o „osteneală aducătoare de bucurie“. „Pentru noi cei de aici, gazdele,
evenimentul a început cu mai bine de o săptămână înainte. Multă lume s-a
implicat în organizarea activităţilor ce au avut loc: unii s-au ocupat cu gătirea bucatelor pentru agapele de după slujbe, alţii s-au ocupat cu aranjarea
locaţiilor unde au avut loc diferite manifestări, copiii de la școala românească
din Copenhaga, precum și tinerii din parohie s-au pregătit pentru a prezenta
dansuri și cântece tradiţionale românești. A fost o săptămână încărcată, mulţi
dintre noi mergând în timpul zilei la serviciu sau la universitate, iar seara
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ocupându-ne cu pregătirile, dar totul a trecut repede, fără să ne dăm seama.
Cele două zile de evenimente au fost destul de intense, cu multe slujbe și evenimente, totul terminându-se într-o notă fericită. Abia după plecarea pelerinilor am început și noi să simţim un pic oboseala, o oboseală binecuvântată
și plăcută. Cu toţii zâmbeam, eram fericiţi, rememoram cele petrecute cu
surâsul pe buze, starea generală fiind una fericită, ca după un triumf“, ne-a
mărturisit Ștefan Ferchiu, masterand în telecomunicaţii în Copenhaga, un
devotat fiu al parohiei românești de aici.
Tinerilor români li s-au alăturat la acest eveniment și numeroși tineri
scandinavi convertiţi la Ortodoxie, încântaţi să soarbă și ei din comuniunea
marii familii românești adunate la Copenhaga. Unul dintre ei este Thomas
Arentzen din Norvegia. A devenit ortodox cu 15 ani în urmă, a făcut studii
aprofundate de teologie și se simte foarte apropiat de comunitatea românească, mărturisind cu un alt prilej că dacă ar putea să se nască din nou, ar
vrea să renască român. „Participarea la adunările de tineret ale românilor ortodocși din Scandinavia este întotdeauna o experienţă bogată în binecuvântări chiar și pentru cineva ca mine, care nu sunt român, ci scandinav. Într-o parte
a lumii în care creștinismul ortodox e slab organizat și reprezintă doar o mică
parte a populaţiei, este extrem de important că Preasfinţitul Macarie îi adună
pe toţi acești tineri. Oricine merge la o Liturghie în Copenhaga va observa
cât de tânără este adunarea. Se vede bucuria din ochii copiilor, iar părinţii
tineri se simt ca acasă. Aceste întâlniri pline de voioșie sunt cu atât mai pline
de satisfacţii, deoarece tinerii români, laolaltă cu episcopul și preoţii, emană
un sentiment minunat de apartenenţă la o comunitate, o stare de comuniune
ce explică foarte clar de ce comuniunea sacramentală nu este formalism sau
individualism, ci o veritabilă «venire împreună», atât sufletească, cât și trupească. Când m-am alăturat Bisericii Ortodoxe, cu 15 ani în urmă, tocmai
acest aspect a fost foarte important pentru mine. Protestantismul, în care am
crescut, are multe puncte forte, dar este (cel puţin în forma în care l-am știut)
o formă individualistă și desacralizată a creștinismului. Creștinismul ortodox
este comuniune“, ne-a spus Thomas Arentzen.
Aflaţi câteva zile printre tinerii români din Scandinavia, am reușit să
vedem cum tânăra episcopie din nordul Europei crește împreună cu fiii ei,
încălzindu-i la piept cu credinţă și încălzindu-se ea însăși din căldura tinereţii
lor curate.
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Summary: The Meeting of the youth of the Romanian Episcopate of Northern
Europe on the occasion of celebrating Saint Apostle Andrew and the National
Feast Day of Romania
The Meeting which the Romanian Orthodox Episcopate of Northern Europe
organizes every year, through the good offices of His Grace Bishop Macarie, is a
good opportunity for young people to feel proud of their belonging to their fatherland, to enjoy of one another, to fill their soul with the light of prayers, and to soothe
their longing for home. In the feast day, November 30th, the young people celebrated
Saint Apostle Andrew, the holy protector of Romania, as well as of the Romanian
Orthodox Episcopate of Northern Europe, in Saint Andrew Church from Danish
capital, which houses the Romanian community here. The Romanian young people
crowded again in this church on December 1, the national day of Romania. On this
occasion, His Grace Bishop Macarie celebrated the Divine Liturgy and the Te Deum
of gratitude for the blessings that God lavished upon the Romanian people in their
own country and in Scandinavia, therewith conveying the message of blessing of
His Beatitude Father Patriarch Daniel. The feast continued at the school near the
church, where the children and the young ones of the parish gave a program of patriotic songs and Romanian traditional dances. The whole program was crowned by
two songs that touched the hearts of the whole assistance: “Deșteaptă-te, române!”
(Wake up, You Romanians!), which is the national anthem of Romania, and „Hora
Unirii”. The hours that followed were entirely devoted to the celebration of the
national feast day, which set the young participants in the dignity of being both
Romanians and Orthodox Christians.
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Vizita Eminenţei Sale,
Cardinalul Mar Bechara Boutros al-Rahi,
Patriarhul Bisericii Maronite din Liban,
la Patriarhia Română
(13 septembrie)
Biroul de presă al Patriarhiei Române

În ziua de 13 septembrie 2013, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a primit pe Eminenţa Sa Cardinalul Mar Bechara Boutros
al-Rahi, Patriarhul Bisericii Maronite din Liban, aflat în România cu ocazia
sfinţirii bisericii comunităţii maronite din București.
La întrevedere au mai participat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Exarh Patriarhal, Înaltpreasfinţitul Părinte
Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit Romano-catolic de București și
Doamna Rana Mokadem, Ambasadorul Libanului în România.
Patriarhul Bisericii Maronite din Liban a mulţumit pentru primire și
a făcut o prezentare a situaţiei dificile prin care trec popoarele din Orientul
Mijlociu în ultima perioadă, situaţie care pune în pericol bunele relaţii tradiţionale de secole dintre comunităţile creștine și musulmane din această
regiune. Astăzi este necesar ca împreună creștinii și musulmanii să lucreze
pentru pace și stabilitate în zonă.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat oaspetelui un cuvânt de
întâmpinare și a transmis un mesaj de solidaritate cu Bisericile creștine din
Orientul Mijlociu, precizând că în Siria și Liban există și două parohii ortodoxe românești: la Damasc și Beirut. Patriarhul României a vorbit și despre Rugăciunea pentru pace în Orientul Mijlociu, săvârșită în bisericile și
mănăstirile din Patriarhia Română la sărbătorea Nașterii Maicii Domnului
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Delegația Bisericii Maronite din Liban primită la Patriarhia Română
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel alături de Patriarhul Maronit,
Eminența Sa Cardinalul Mar Bechara Boutros al-Rahi
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(8 septembrie 2013). De asemenea, a exprimat speranţa că, prin rugăciune
și acţiune comună pentru pace, vor fi depășite aceste momente dificile din
Orientul Mijlociu și alte regiuni ale lumii confruntate cu stări conflictuale.

Summary: The visit of His Eminence Cardinal Mar Bechara Boutros al-Rahi,
Patriarch of the Maronite Church of Lebanon, to the Romanian Patriarchate.
On the 13th of September 2013, His Beatitude Father Patriarch Daniel welcomed, at the Palace of the Patriarchate, His Eminence Cardinal Mar Bechara Boutros
al-Rahi, Patriarch of the Maronite Church of Lebanon, who was being present in
Romania on the occasion of the consecration of the church of the Maronite community in Bucharest.
His Eminence Father Metropolitan Nifon, Archbishop of Târgoviște and
Patriarchal Exarch, His Eminence Father Ioan Robu, Roman-Catholic Archbishop
and Metropolitan of Bucharest, and Mrs. Rana Mokadem, Ambassador of Lebanon
in Romania also took part in the meeting.
The Patriarch of the Maronite church of Lebanon expressed his gratitude for
having ingratiated himself with the Patriarch of Romania, and therewith called to
mind the evil times that the peoples in the Middle East have been falling on for the
past, this situation being of a nature to endanger the century-old good traditional
relations between the Christian and Moslem communities in this region.
His Beatitude Father Patriarch Daniel gave the distinguished guest a welcoming word, and conveyed a message of solidarity with the Christian Churches of the
Middle East, specifying that there are two Romanian Orthodox parishes in Syria and
Lebanon: one in Damascus, and one in Beyrut. Along the same line, the Patriarch of
Romania spoke about the Prayer for peace in the Middle East fervently elevated in
the churches and monasteries of the Romanian Patriarchate, on the feast-day of the
Nativity of the Holy Virgin and the Theotokos (the 8th of September 2013). He also
expressed the hope that, by prayer and common action for peace, these hard times
in the Middle East and other regions of the world confronted with armed conflicts
will be soon transgressed.
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Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la cea de-a XXV-a
Consfătuire Panortodoxă, cu tema
Boala – abordări eretice și oculte, Volos, Grecia
(4-6 noiembrie)

Responsabilitate și cooperare pentru o viaţă sănătoasă,
în duhul dreptei credinţe
Dorim să adresăm salutul nostru fratern Înaltpreasfinţitului Părinte
Ignatie, Mitropolit de Dimitriada și Almyris, gazda acestei întâlniri. Totodată,
binecuvântăm cu părintească dragoste pe toţi participanţii la cea de-a XXV-a
Consfătuire Panortodoxă, cu tema Boala – abordări eretice și oculte.
De asemenea, adresăm felicitări organizatorilor acestei întruniri panortodoxe ce are ca scop studierea și abordarea în comun a problemelor pastorale în
faţa pericolelor eretice și oculte care sunt atât de dăunătoare sănătăţii morale și
sociale.
Biserica a înţeles întotdeauna că viaţa și sănătatea sunt daruri ale lui
Dumnezeu, care trebuie apărate și cultivate, spre slava Lui și binele oamenilor, iar bolile sunt adesea consecinţele păcatelor și ale îndepărtării omului de
Creatorul său, iar uneori ele sunt încercări sau apeluri pentru întărirea credinţei
și a vieţii spirituale. În acest sens, Hristos Domnul, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, lucrează împreună cu omul pentru sănătatea și mântuirea acestuia. Îngrijirea și tratarea bolnavilor constituie prilej de cooperare a medicului
cu preotul paroh în scopul vindecării omului bolnav. Întrucât boala spirituală a
sufletului influenţează sănătatea trupului, nu trebuie tratată doar boala, ci omul
bolnav în întregul său, în unitatea sa psihosomatică. În acest sens, vindecarea
sau terapia bolilor în viaţa și activitatea Bisericii este deodată necesitate practică și
întărire a vieţii spirituale potrivit mesajului Evangheliei iubirii lui Hristos, Care
este în același timp Vindecător și Mântuitor (cf. Isaia 53, 5; 1 Petru 2, 24).
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Taina Spovedaniei sau a Mărturisirii păcatelor și slujba Sfântului Maslu,
precum și rugăciunile liturgice ortodoxe pentru vindecarea bolnavilor ne arată
că darul sănătăţii sufletești și trupești trebuie apărat și cultivat în perspectiva mântuirii omului prin unirea sa cu Dumnezeu, Izvorul vieţii și Vindecătorul de păcat,
boală și moarte. Prin urmare, păstrarea și cultivarea dreptei credinţe este baza
spirituală a dobândirii sănătăţii sufletești și trupești în perspectiva mântuirii. În acest sens, învăţătorii noștri cei mai înţelepţi sunt Sfinţii Părinţi ai
Bisericii și Sfinţii Doctori fără de arginţi (fără plată), care consideră că dreapta
credinţă este lumina rugăciunilor pentru sănătate și speranţă pentru eficienţa tratamentului medical al bolnavilor.
Ne rugăm acestor Sfinţi ai lui Dumnezeu să lumineze lucrările participanţilor la consfătuirea panortodoxă de la Volos, pentru ca rezultatele să fie folositoare
Bisericii în activitatea sa pastorală și misionară de astăzi.
† Daniel
Patriarhul României

The message of His Beatitude Father Daniel,
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
addressed to the participants in the 25th Panorthodox
Conference on „Illness – Heretic and Occult Approaches”
(4-6 November)
Responsibility and Co-operation for a Healthy Life in the Spirit
of the Orthodox Faith
We wish to address our brotherly greetings to His Eminence Father
Ignatios, the Very Most Reverend Metropolitan of Demetriada and Almyris,
and most hospitable host of our Conference. We therewith bless with fatherly
love all the participants in the 25th Panorthodox Conference on Illness – Heretic
and Occult Approaches.
We also address sincere congratulations to the organizers of this panorthodox conference which aims at studying and approaching in common the pastoral issues caused by the heretic and occult dangers, which are ever so injurious to
the moral and social health.
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The Church has always apprehended that life and health are gifts from
God, and both have to be protected and cultivated, to His glory and men’s
benefit, while illnesses are often consequences of man’s estrangement from his
Creator, and sometimes they are as many tempting and appeals to fortifying the
faith and spiritual life. Along this very line, our Lord Jesus Christ, the Doctor
of our souls and bodies, works jointly with man for his health and salvation.
Attending and treating ill people are as many opportunities for the doctor and
the parish priest to co-operate towards those ill people’s healing. As the spiritual
illness of soul has an influence on the bodily health, not only the disease must be
treated, but the man on the whole, on his very psychosomatic wholeness. Along
this line, the treatment, or the therapy, of the illnesses is coincidently a practical
necessity and a reinforcement of the spiritual life, according to the message of
the Gospel of Love of Christ Who is simultaneously the Healer and the Saviour
(cf. Isaiah 53, 5; 1 Peter 2, 24).
The sacrament of the Confession of sins and the service of Holy Unction, as
well as the Orthodox liturgical prayers for the healing of the ill show us that the gift
of spiritual and bodily health has to be protected and cultivated, having in prospect
the man’s salvation through his union with God, the Source of life and the Healer of
sin, illness and death. Accordingly, the preservation and cultivation of the Orthodox
faith is the spiritual foundation for acquiring the spiritual and bodily health, having
the salvation in view. In this respect, our wisest teachers are the Holy Fathers of the
Church and the Holy Unmercenary Physicians who all considered that the orthodox faith is the light of the prayers for health and hope for the efficiency of the ill’s
medical treatment.
We elevate fervent prayers to these Saints of God so as to enlighten the
proceedings of the participants in the Panorthodox Conference at Volos, so that
its effects may be useful for the Church in the development of her pastoral and
missionary activity of today.
† Daniel,
Patriarch of Romania
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Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
prezentă la Adunarea generală a Consiliului Mondial
al Bisericilor – Busan, Coreea de Sud
(30 octombrie - 9 noiembrie)
Raluca Brodner

O delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române (BOR), condusă de ÎPS Mitropolit
Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, a fost prezentă la cea de-a X-a
Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), întrunită la Busan, Coreea de
Sud, în perioada 30 octombrie – 9 noiembrie 2013. Tema Adunării CMB - forul
suprem deliberativ al Consiliului, reunit o dată la 7-8 ani - a fost „God of life, lead
us to justice and peace” („Dumnezeule al vieţii, condu-ne spre dreptate și pace!”).

Din partea Bisericii Ortodoxe Române au fost desemnaţi 14 delegaţi din
ţară și din diaspora ortodoxă românească (Europa și America de Nord), după
cum urmează: ÎPS Mitropolit Nifon; pr. dr. Michael Tiţa, consilier patriarhal pentru relaţiile externe bisericești; conf. dr. Nicolae Adrian Lemeni de
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr.
dr. Daniel Dascălu din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei; diac. asist.
Dan Alexandru Streza de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu;
asist. univ. dr. Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din ClujNapoca; pr. prof. dr. Picu Ocoleanu de la Facultatea de Teologie din Craiova;
pr. dr. Marius-Alexandru Florescu din cadrul Mitropoliei Banatului; pr. dr.
Răzvan Ionescu și dl. Andrei Stănease (Paris) din cadrul Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale și Meridionale; pr. prof. dr. Nicolae Dura
(Viena) din cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord; lect. dr.
Marian Simion de la Universitatea Harvard (Boston) din cadrul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a celor două Americi; dr. Cyprian Song, consultant.
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Membrii delegației Bisericii Ortodoxe Române prezenți
la Adunarea Generală a CMB, Busan (Coreea de Sud)

Membrii delegaţiei au participat, împreună cu celelalte Biserici
Ortodoxe, la dezbateri teologice cu Biserica Anglicană, Biserici Protestante,
grupări neoprotestante, organizaţii intercreștine, internaţionale sau regionale
etc. Concret, timp de 10 zile, delegaţii români au luat parte la discuţii pe
teme biblice, la conversaţii teologice, dar și la dezbateri pe diferite subiecte
de actualitate globală (între care amintim cele referitoare la misiune, unitate,
dreptate și pace), călăuziţi de dorinţa de a prezenta celor de alte confesiuni
creștine bogăţia învăţăturii și frumuseţea spiritualităţii Ortodoxiei. Mărturia
ortodoxă a fost încununată de săvârșirea Sfintei Liturghii în bisericile ortodoxe din orașele Seul și Busan, în mijlocul comunităţilor ortodoxe locale,
care desfășoară o misiune rodnică în cadrul societăţii sud-coreene.
Prezenţa românească la evenimentul organizat pe teritoriul sud-corean
a fost marcată și de participarea a trei tineri teologi în cadrul programului
„The Global Ecumenical Theological Institute (GETI)”, „Institutul Teologic
Ecumenic Global (ITEG)”, respectiv: lect. dr. Ionuţ Alexandru Tudorie, de
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; drd.
Alexandru Ioan Dăian de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu;
pr. conf. dr. Gabriel Viorel Gârdan de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.
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Despre păstrarea Adevărului în dragoste
și apărarea valorilor morale tradiţionale creștine
Contribuţia Bisericii noastre, apreciată în mod deosebit nu doar de
ortodocșii prezenţi, ci și de reprezentanţi ai altor biserici creștine, a fost evidenţiată de prezentarea susţinută de ÎPS Mitropolit Nifon la plenara despre
unitate, din data de 5 noiembrie. Astfel, Înaltpreasfinţia Sa a ţinut să precizeze: „Cea mai mare speranţă a noastră este ca, împreună, să ajungem la
o mai bună înţelegere a credinţei creștine, prin păstrarea Adevărului în dragoste (cf. Efeseni 4,15), dialog și unitate. Aceasta este o expresie a naturii
sobornicești a adevăratei Biserici, așa cum a fost dintru început (conform
celor afirmate de primul Sinod Apostolic, Faptele apostolilor cap. 14). […]
Scopul nostru este nu de a crea o nouă Biserică, ci de a restaura Biserica
cea una în continuitatea sa neîntreruptă și în deplinătatea sa sacramentală.
[…] Să ne reamintim toţi creștinii adunaţi aici că este o datorie a noastră
de a apăra valorile morale tradiţionale creștine, în special valoarea familiei.”
Noi foruri de conducere
De asemenea, în cadrul întrunirii au fost numiţi membrii în Comitetul
Central și, respectiv, în Comitetul Executiv. S-au ales președinţii CMB,
care vor rămâne în funcţie până la viitoarea Adunare Generală. Din partea Bisericilor Ortodoxe Răsăritene, a fost ales pentru un mandat de 8 ani
Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient,
iar din partea Bisericilor Vechi-Orientale președinţia i-a revenit Sanctităţii
Sale Karekin al II-lea, Patriarh Catolicos al tuturor armenilor. Reprezentanţii
BOR în Comitetul Central sunt: ÎPS Mitropolit Nifon și pr. dr. Michael
Tiţa, consilier patriarhal.
Comitetul Central al CMB este ales pe o perioadă de 8 ani de către forul
deliberativ, Adunarea generală, și este alcătuit din 150 de persoane alese dintre delegaţii oficiali ai bisericilor membre prezente la Busan.
În prima sesiune, după Adunare, Comitetul Central urma să aleagă pe
cei 25 de membri ai Comitetului Executiv, dintre care cinci ortodocși răsăriteni și doi vechi-orientali. De asemenea, Comitetul Central are atribuţia de
a-și alege moderatorul și vice-moderatorii, numiţi pentru 8 ani.
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2663 de participanţi, 141 de ţări reprezentate
Conform datelor oficiale furnizate de organizatori, la de-a X-a Adunare
a Consiliului Mondial al Bisericilor s-au înregistrat 2663 de participanţi,
din care 300 au reprezentat bisericile membre CMB, din 141 de ţări.
Procentajul prezenţei ortodoxe la acest eveniment internaţional a fost de
aproximativ 25%.
Consiliul Mondial al Bisericilor a fost înfiinţat în anul 1948, cuprinde
în prezent 345 de Biserici, denominaţiuni și asociaţii de Biserici creștine din
peste 140 de ţări de pe întregul glob. Biserica Ortodoxă Română este membră a Consiliului din anul 1961.

Summary: Romanian Presence in the General Assembly of the World Council of
Churches – Busan, South Coreea
Between the 30th of October and the 9th of November, a delegation of the
Romanian Orthodox Church, headed by His Eminence the Very Most Reverend
Metropolitan Nifon, Archbishop of Târgoviște and Patriarchal Exarch, was present
in the Tenth Assembly of the World Council of Churches (CMB), gathered at
Busan, South Coreea. The proceedings of the Assembly, which is the deliberative
forum of the Council and gathered once seven or eight years, were on „God of
Life, Lead Us to Justice and Peace!” The members of the Central Committee and,
respectively, of the Executive Committee were appointed within the frame of the
meeting. The Chairmen of the World Council of Churches were elected, and they
would be holding this position until the next session of the General Assembly.
His Beatitude John X, Patriarch of Antioch and All Orient, was elected for an
eight-year term of office, on behalf of the Eastern Orthodox Churches, whereas
the chairmanship rested upon His Holiness Karekin II, Catholicos-Patriarch of
All Armenians, on behalf of the Old-Oriental Churches. The representatives of
the Romanian Orthodox Churches in the Central Committee are: His Eminence
Metropolitan Nifon and R.F. Dr. Michael Tiţa, patriarchal counselor. The Central
Committee of the World Council of Churches is elected for an eight-year period
of time by the deliberative forum, which is the General Assembly, an discomposed of 150 persons elected from the official delegates of the Churches-members
present at Busan.
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According to the official data provided by the organizers, 2663 attendants
took part in the Tenth Assembly of the World Council of Churches, out of who
300 represented the Churches-members of the World Council of Churches, calling
in from 141 countries. The Orthodox participation in this international event was
close upon 25%.
The World Council of Churches was founded in 1948, and it includes at
present 345 Churches, denominations and associations of Christian Churches from
140 countries from the entire world over. The Romanian Orthodox Church has
been a member of the Council since 1961.
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Primul Congres European „Unul dintre noi“,
organizat la Cracovia (Polonia)
(14-17 noiembrie)
Radu-Iulian Neuman,
Consilier Patriarhal

În perioada 14-17 noiembrie 2013 a avut loc în orașul Cracovia (Polonia)
primul Congres European „Unul dintre noi“, din delegaţia României făcând parte și
domnul Radu-Iulian Neuman, consilier patriarhal coordonator, delegat din partea
Patriarhiei Române. „Unul dintre noi“ este una dintre primele iniţiative cetăţenești
înregistrate în Uniunea Europeană, iar scopul acesteia este protejarea vieţii umane
începând de la concepţie (embrionul uman fiind considerat „începutul dezvoltării
fiinţei umane”).

Orașul Cracovia din Polonia a fost, în perioada 14-17 noiembrie
2013, gazda primului Congres European „Unul dintre noi”. La acest congres, România a fost reprezentată de o delegaţie formată din doamna
dr. Daniela Păun – coordonator naţional al iniţiativei și reprezentant al
organizaţiei „Darul Vieţii“ din București, doamna Mădălina-Veronica
Haidemak (psiholog), reprezentant al Asociaţiei Clinica Pro-Vita
International, domnul George Liviu Gîrleșteanu (expert juridic), prodecan la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu“ a Universităţii din Craiova
și domnul Radu-Iulian Neuman, consilier patriarhal coordonator, delegat
din partea Patriarhiei Române.
„Unul dintre noi” este una dintre primele iniţiative cetăţenești înregistrate în Uniunea Europeană, iar scopul acesteia este protejarea vieţii umane
începând de la concepţie, bazându-se pe definiţia embrionului uman ca fiind
„începutul dezvoltării fiinţei umane”, recunoscută printr-o decizie a Curţii
Europene de Justiţie, în cazul Brustle vs. Greenpeace. Prin acest demers se
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Moment din timpul Primului Congres European „Unul dintre noi”, Cracovia (Polonia)

solicită instituţiilor Uniunii Europene să înceteze finanţarea activităţilor care
includ distrugerea embrionilor umani, în mod deosebit în domeniile cercetării, ajutorului pentru dezvoltare și sănătate publică, propunând schimbarea
regulamentelor financiare care hotărăsc cum este cheltuit bugetul comunitar.
În acest sens, Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene și Comisia Episcopatelor (Romano-Catolice) din Europa (COMECE)
au susţinut activ amendarea în Parlamentul European a articolelor care
privesc aspecte etice (în special problema finanţării cercetării pe embrioni
umani) ale noului program-cadru de cercetare 2014-2020 – Orizont 2020.
În prima parte a zilei de 15 noiembrie, ce a deschis Congresul European
„Unul dintre noi”, au fost prezentate rezultatele obţinute în strângerea de semnături pentru susţinerea acestei iniţiative cetăţenești europene. În alocuţiunea sa, domnul Patrick Gregor Puppinck (Franţa), președintele Comitetului
cetăţenesc al Iniţiativei Cetăţenești Europene „Unul dintre noi” a reliefat
implicarea deosebită a Bisericii Ortodoxe Române în strângerea de semnături declarând, de asemenea, că a fost deosebit de onorat să primească, în
numele membrilor comitetului cetăţenesc, mesajul de felicitare din partea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
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Din analiza datelor colectate la încheierea perioadei de depunere a semnăturilor, a reieșit faptul că iniţiativa cetăţenească europeană „Unul dintre
noi” a strâns cel mai mare număr de semnături dintre iniţiativele depuse,
peste 1.800.000 de adeziuni (fiind obligatorii cel puţin 1.000.000 de semnături valide), și deși numărul minim de ţări pentru validare era 7, au participat
la strângerea de semnături 28 de state.
Tot în prima parte a zilei de 15 noiembrie, experţii invitaţi au prezentat
regulile și procedurile administrative care vor fi urmate pentru pregătirea
audierii la Comisia Europeană, ce va avea loc în primăvara anului 2014, după
validarea tuturor semnăturilor de susţinere depuse la autorităţile naţionale
care au drept de verificare a veridicităţii datelor înscrise în formulare.
În a doua parte a zilei, medici și specialiști în domeniul cercetării medicale au prezentat, în vederea pregătirii audierii, puncte de vedere știinţifice
care sunt în sprijinul acestei iniţiative (atât date relevante privind celula
umană și sănătatea reproducerii, cât și posibilităţi de realizare a argumentaţiei, ţinând cont de politica actuală și de tendinţele ce se întrevăd, în domeniul sănătăţii, a Uniunii Europene).
Doamna dr. Daniela Păun, coordonatorul naţional al acestei iniţiative, a
reiterat în cadrul spaţiului dedicat fiecărei delegaţii prezente, decisiva implicare
a Patriarhiei Române în susţinerea iniţiativei, prin hotărârea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, făcând posibilă strângerea a peste 140.000 de
semnături (pragul minim pentru România fiind de 25.000), cât și deschiderea
acesteia de a continua colaborarea în susţinerea demersurilor următoare.
În ultima parte a zilei, au avut loc discuţii cu privire la înfiinţarea unei
Federaţii Europene PRO LIFE și au fost făcute propuneri privind statutul
acesteia, urmând ca, după definitivare, actul constitutiv să fie trimis tuturor
coordonatorilor naţionali. Monseniorul Piotr Mazurkiewicz, reprezentantul
Consiliului Pontifical pentru Familie, a prezentat în cuvântul de încheiere
câteva direcţii de acţiune ale viitoarei federaţii și a subliniat faptul că reușita
acestei iniţiative, ea însăși ecumenică prin cooperarea Bisericilor creștine Ortodoxă, Catolică și Protestantă -, „ne arată o nouă identitate a unei Europe
unite: o Europă în favoarea vieţii, și care luptă concret pentru apărarea fiinţelor umane, fără discriminare“.
În ziua următoare, 16 noiembrie, participanţii la congres au fost primiţi
de Cardinalul Stanislaw Dziwisz, Arhiepiscopul Cracoviei, care în cuvântul
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său a evocat personalitatea Papei Ioan Paul al II-lea, de asemenea Arhiepiscop
al Cracoviei înainte de a urca pe scaunul pontifical, amintind principalele
idei cuprinse în Evangelium Vitae, Enciclica Sa despre valoarea și inviolabilitatea vieţii umane, publicată în anul 1995.
Dintre concluziile prezentate în conferinţa de presă ce a urmat acestei
vizite, la care au participat domnul Jakub Baltroszewicz, din partea Federaţiei
Poloneze a Organizaţiilor Pro-Life, domnul Carlo Cassini, membru al
Parlamentului European și președinte al Movimento per la Vita (Italia), și
doamna Ana del Pino, conducător al Biroului european de coordonare de la
Bruxelles al iniţiativei „Unul dintre noi”, menţionăm:
• întocmirea unui act constitutiv ca punct de plecare în înfiinţarea unei
Federaţii Europene „Unul dintre noi“, care își propune să adune toate organizaţiile care au drept scop apărarea vieţii umane de la concepţie;
• stabilirea responsabililor din cadrul organizaţiilor prezente la congres,
pentru realizarea unor propuneri concrete în vederea pregătirii audierii ce
va avea loc la Comisia Europeană, în primăvara anului viitor, în domeniile:
știinţific, juridic și de comunicare;
• reconfirmarea componenţei Biroului European de Coordonare de la
Bruxelles, condus de doamna Ana del Pino, care va menţine legătura cu toţi
coordonatori naţionali pentru planificarea și realizarea activităţilor viitoare.
Încheiem cu cuvintele rostite de domnul Carlo Cassini, președinte al
Movimento per la Vita (Italia), care a sintetizat astfel scopul acestui demers:
„Cetăţenii Europei s-au exprimat susţinând această iniţiativă și, cu acest
rezultat fără precedent, solicită instituţiilor Uniunii Europene să nu se mai
ascundă după zidul ambiguităţilor și să afirme fără ezitare faptul că fiecare
persoană umană are dreptul la viaţă, (…) mai ales cei mai slabi dintre noi: cei
concepuţi dar nenăscuţi încă“.

Summary: The First European Congress Headed „One of Us”, organized at
Cracow (Poland)
Between the 14th and the 17th of November 2013, the first European
Congress headed „One of Us” is one of the first civic initiatives registered in the
European Union, aiming at protecting human life as early as conception. It is by this
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approach that the European institutions are requested to put an end to financing the
activities that take in the overthrow of human embryos, chiefly in the fields of scientific research, and of the help for development and public health. A proposal was
made therewith as to modify the financial regulations which decide on the way the
communal budget is spent. Among the conclusions presented in press conference it
is worth mentioning:
• a constitutive document to be drawn up as a starting point for founding a
European Federation named „One of Us”, which aims at assembling all the organizations that set their sights on protecting human life since the very conception;
• the persons in charge within the frame of the organizations present at the
congress to be appointed, with a view to putting forward a specific proposal for
preparing the examination which is to take place at the European Commission, next
year in spring, in the fields of science, law, and communication;
• the structure of the European Bureau of Co-ordination in Brussels, headed
by Mrs. Ana del Pino, to be voted in again, in order to keep connection with all the
national coordinators with a view to planning and achieving future activities.

438

3/2013
pp. 439-441

Scrisoarea irenică a Patriarhului României adresată
Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori
cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului

La sărbătoarea Nașterii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a adresat o scrisoare irenică Întâistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe Surori. Scrisori similare au fost adresate altor șefi de
Biserici creștine și conducătorilor organizaţiilor inter-creștine. În continuare
vă prezentăm textul acestei scrisori irenice:
Sanctitatea Voastră / Preafericirea Voastră,
„Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a
născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10 - 11)
Astăzi, Biserica binevestește pentru tot poporul bucuria cea mare a Nașterii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Izvorul bucuriei depline și netrecătoare (Cf.
Ioan 17, 13). Nașterea Domnului este evenimentul la care participă cerul și
pământul, după cum prevestea Psalmistul zicând: „Să se veselească cerurile și să
se bucure pământul… de faţa Domnului, că vine…!” (Psalmi 95, 11-12). Creaţia
întreagă participă la această bucurie negrăită, întrucât ea este regăsirea bucuriei
pe care au trăit-o Adam și Eva în Rai, înainte de a cădea în neascultare și înstrăinare de Dumnezeu. Astăzi, când foarte adesea iubirea sau bunătatea din inimi
este înlocuită cu răutatea sau nepăsarea, când faptele bune se împuţinează, iar
cele rele se înmulţesc, când puţini oameni se îmbogăţesc, iar foarte mulţi sărăcesc, Evanghelia Nașterii lui Hristos-Domnul ne cheamă pe noi, creștinii, care
purtăm numele lui Hristos, să înmulţim rugăciunea și consfătuirea, misiunea
și cooperarea socială. De aceea, trebuie să înlocuim răutatea și sărăcia sufletului
egoist cu bunătatea și bogăţia sufletului generos pe care le aduce în suflet credinţa vie în Dumnezeu și legătura cu El prin rugăciune și iubire milostivă faţă
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de oameni. Lumina sfântă a Sărbătorilor Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos,
Anului Nou și Botezului Domnului să vă aducă pace și sănătate, bucurie și ajutor
în activitatea pastorală pe care o desfășuraţi.
Cu stimă și frăţească îmbrăţișare în Hristos Domnul,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

The Irenic Letter of the Patriarch of Romania
Addressed to the Heads of the Orthodox Churches Sisters
on the Feast-day of the Nativity of our Lord Jesus Christ

On the feast-day of the Nativity of our Lord Jesus Christ, His Beatitude
Father Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church addressed an
irenic letter to the Heads of the Orthodox Churches sisters. Similar letters
were addressed to other Heads of Christian Churches, and to the leaders of
the inter-christian organizations. We copy herein-below the text of this irenic
letter:
Your Holiness / Your Beatitude
„I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in
the town of David, a Savior has been born to you; He is Christ the Lord.” (Luke 2,
10-11).
Today, the Church brings all the people good news „of great joy” that our
Savior Jesus Christ, the very Spring of the perfect and eternal joy. (Cf. John 17,
13), has been born. The Holy Birth of the Lord is the event that the heavens and
the earth take part in, as the Psalmist heralded, saying: „Let the heavens rejoice,
let the earth be glad; they will sing before the Lord, for He comes.” (Psalm 95,
11, 13). The whole creation takes part in this unspeakable joy, because it is the
meeting again of the joy that Adam and Eve had felt into disobedience and
alienation towards God. Today, when wickedness and indifference often take
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place of love and kindness, when the good deeds diminish and the evil ones
increase, when but a few people grow rich and so many sink into poverty, the
Gospel of the Holy Birth of Christ – the Lord calls us, Christians, who bear the
name of Christ, to grow in prayer and mutual assistance, in social mission and
cooperation.
That is the reason why, we must replace the wickedness and indigence of
selfish soul with the uprightness and richness of generous soul, which are brought into the soul by the vivid faith in god, and by the relationship with Him
through prayer and merciful love for men. May the holy light of Festivals of the
New Year’s Day, and of the Baptism of the Lord give you peace and health, joy
and help in the pastoral activity you carry on.
I remain with fondest love in Christ the Lord yours faithfully,

† Daniel
Patriarch of the Romanian Orthodox Church
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Vechimea și spiritualitatea termenilor creștini români
în solidaritate cu cei ai limbii române în general*
Preot profesor Dumitru Stăniloae

Keywords: Roman Empire, Thracia, Dacia, Christianity, Old Age, Romanian language,
latinization.

Prezenţa creștinilor printre traco-romani este datată încă din timpul
propovăduirii Sfântului Apostol Pavel, a ucenicilor lui în sudul Peninsulei
Balcanice și a Apostolului Andrei, la Marea Neagră și în Dobrogea.
Creștinismul s-a impus poporului nostru chiar din perioada formării
limbii române. Între limba traco-dacilor și cea romană era o mare înrudire,
cu mult mai mare decât între cea greacă, iliră și cea latină. Datorită acestui
fapt, limba latină a putut fi ușor adoptată de către populaţia de aici.
O atenţie deosebită s-a acordat faptului că termenii noștri creștini fundamentali, deși latini, sunt deosebiţi de termenii latini, care au iradiat de la
Roma în tot Occidentul latin.
1. Istoricii și filologii au afirmat cu mult timp în urmă faptul că termenii
noștri creștini fundamentali sunt de origine latină și că astfel, creștinismul
nostru datează dinainte de venirea slavilor în vecinătatea noastră și s-a exprimat în limba latină. Istoricul Dimitrie Onciul spunea în anul 1899: „Până
la încreștinarea bulgarilor, românii au avut în Biserică limba latină de la care
ne-a rămas terminologia de origine romană”1. A.D. Xenopol spunea și el:
„Înainte de creștinismul bulgar, la români era creștinismul român”2.
Articol publicat în: Biserica Ortodoxă Română, XCVII (1979), nr. 3-4, pp. 563-590.
Dimitrie Onciul, Originea Principatelor Române, Elzevir, București, 1899, p. 136.
2
A.D. Xenopol, Istoria românilor în Dacia Traiană, vol. I, Goldner, Iași, 1888, p. 446.
*
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Dar ei încă nu au acordat toată atenţia cuvenită faptului că termenii
creștini latini ai noștri erau deosebiţi de cei ai popoarelor latine din Occident,
porniţi de la Roma. De aceea, afirmarea generală a latinităţii termenilor noștri
creștini fundamentali era folosită de către reprezentanţii Blajului ca o dovadă
că, creștinismul nostru primar a avut originea la Roma.
De un timp s-a acordat o atenţie mai stăruitoare faptului că termenii
noștri creștini fundamentali, deși latini, sunt deosebiţi de termenii latini ce
au iradiat de la Roma în tot Occidentul latin, uneori chiar și la popoarele
germanice (omnipotens, resurrectio, Trinitas = der Allmächtige, Auferstehung,
Dreieinigkeit). Această atenţie se pare că a acordat-o prima dată subsemnatul
într-un articol din Telegraful Român, în primăvara anului 1945. De aceea,
istoricul Ștefan Lupșa, folosind acest argument pentru neprovenirea creștinismului nostru de la Roma, a citat în 1949 cele scrise de subsemnatul în acel
număr din Telegraful Român. Iată citatul din acel articol, dat de către Ștefan
Lupșa: „Dacă misionarii ar fi venit (la noi) de la Roma, ar fi venit cu termenii
formaţi de-a gata de acolo și i-ar fi impus și la noi, așa cum i-au impus în tot
Apusul latin. Dar, la noi nu au venit cu fides, Trinitas, Deus, ecclesia, oratio,
regnum Dei, pater, incarnatio, resurrectio, assumptio, creator, omnipotens, virgo
etc., ci misionarii orientali, având a traduce termenii grecești evanghelici
în care învăţaseră creștinismul, au ales din graiul poporului nostru, ca unii
ce acum i-au învăţat graiul, cuvintele: credinţă, Treime, Dumnezeu, Tatăl,
Întrupare, Înviere, Înălţare, biserică, Împărăţia cerurilor, rugăciune, Făcătorul,
Atotţiitorul, Fecioară etc. Astfel, termenii prin care se exprimă creștinismul
nostru primar și fundamental, în loc de a fi o dovadă că am primit creștinismul de la Roma, arată, dimpotrivă, faptul că nu l-am primit de la Roma, ci
de la misionarii care, nefiind de la Roma, nu ne-au adus termenii consacraţi
acolo, ci învăţând limba poporului de aici, pentru a-i predica, au ales din graiul lui pentru prima dată cuvintele latine corespunzătoare noţiunilor creștine,
sau au format, cu ajutorul poporului nostru (respectiv al primilor convertiţi
din sânul lui, care poate știau și limba greacă a misionarilor), termenii cei mai
potriviţi creștinismului. Analiza aceasta dovedește și lipsa dependenţei ulterioare de Roma, a Bisericii traco și daco-române din primele șapte secole, căci
dacă ar fi fost mai târziu o dependenţă a noastră de Roma uniformizatoare,
ea ne-ar fi impus termenii ei, precum i-a impus și popoarelor latine, supuse
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ei bisericește”3. În plus, terminologia aceasta dovedește faptul că creștinismul
nostru era la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, când
începe să apară în părţile noastre un scris latin literar4, care folosea termenii
creștini latini de pretutindeni, atât de înrădăcinat în popor în această terminologie proprie, deci atât de vechi, încât termenii creștini literari, de origine
romană, nu s-au mai putut impune în popor.
Mai adăugăm acum faptul că misionarii au ales acești termeni, sau au
ajutat la formarea lor, supunându-se unor structuri fonetice proprii limbii
traco-dace, ce s-au imprimat limbii latine de către strămoșii noștri traco-daci.
Faptul că aceste structuri au trebuit să se impună limbii latine de la începutul
primirii ei, arată vechimea limbii române în specificul ei și deci a poporului
nostru, ca popor daco-roman aparte. Termenii noștri latini creștini, purtând
și ei amprenta acestor structuri, arată și cum prin aceasta creștinismul s-a
impus poporului nostru chiar din perioada formării limbii române.
Deocamdată, mai adăugăm faptul că identitatea acestor termeni la dacoromânii din nordul Dunării și la traco-romanii din sudul ei, arată că ei au
venit în nordul Dunării prin traco-romanii din sudul ei și că toată masa traco
și daco-romană, din sudul și nordul Dunării, vorbea aceeași limbă.
Aceasta o recunoaște în anul 1902 însuși Dimitrie Onciul, care cu trei ani
înainte amintea numai despre limbajul latin al creștinismului nostru originar. În
anul 1902 el afirmă omogenitatea limbajului creștin al românilor din nordul și
sudul Dunării și trage din aceasta concluzia despre provenirea creștinismului nostru prin fraţii din sudul Dunării. Ba mai mult, el încadrează omogenitatea termenilor creștini latini din sudul și nordul Dunării în omogenitatea generală a limbii
traco și daco-romanilor, ca limbă latină, deosebită de cele occidentale. El spune:
„În ceea ce privește limba, omogenitatea ei la miazănoapte și miazăzi de Dunăre
se explică îndeajuns prin unitatea teritorială a elementului roman pe ambele
maluri în curs de cinci secole de la cucerirea Daciei până la așezarea slavilor în
Peninsula Balcanică, în secolul al VII-lea [...]. Precum aceste probe, așa și originea
creștinismului la românii din Dacia ne îndreaptă spre Peninsula Balcanică [...].
3
Ștefan Lupșa, „Creștinismul românesc a fost totdeauna cel ortodox”, în: Studii Teologice,
I (1949), nr. 1-2, pp. 814-838.
4
Ștefan Lupșa, „Creștinismul românesc a fost totdeauna cel ortodox”, p. 816. Ștefan
Lupșa vorbește nu doar despre Niceta de Remesiana (387-420) la p. 822, ci și despre episcopul
Victorin de Poetovio (Pettau în Stiria, partea cea mai apuseană, locuită de traci), ucis de păgâni
în anul 304. Ei traduceau și prelucrau în limba latină operele exegetice ale unor scriitori greci.
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Așa cum se prezintă prin terminologia sa latină, creștinismul românilor nu s-a
putut forma decât în Imperiul Roman de la Constantin cel Mare încoace”5.
Dar Imperiul Roman devine, după mutarea reședinţei lui Constantin cel
Mare la Constantinopol, un Imperiu Roman de Răsărit și unul de Apus. Cel al
urmașilor lui Constantin devine Imperiu Roman de Răsărit și traco-romanii,
cu care rămân în solidaritate și daco-romanii, rămân în Imperiul Roman de
Răsărit. Aceeași omogenitate lingvistică specială între romanii din răsărit, din
sudul și nordul Dunării, împreună cu înrâurirea religioasă a ultimilor de către
primii, o afirmă și Xenopol, când se ocupă în mod deosebit cu această problemă. După ce arată cum slavii s-au interpus între românii din nordul Dunării
și sudul ei, „păstrându-se o insulă din ei pe coastele Adriaticii” (istro-românii),
continuă: „Din analiza de până aici rezultă însă că românii din stânga Dunării
au stat în legătură cu fraţii lor din Moesia încă timp îndelungat după părăsirea
Daciei, epocă în care, cei de la nord primesc de la cei din sud înrâurirea religioasă creștină, într-o formă pe care o avem numai de la Constantin cel Mare,
care își mutase reședinţa la Constantinopol; aceasta ne dă cheia asemănării mai
mari între cele trei dialecte ale graiului latin oriental, decât al acestora cu limbile romanice apusene”6.
Sextil Pușcariu afirmă aceeași unitate între limba română din sudul
și nordul Dunării de la începuturile ei și deosebirea ei de limba popoarelor
latine din Occident, adăugând că limba latină orientală era o limbă vulgară
sau populară, proprie latinităţii orientale. Prin aceasta, dă de înţeles că limbile latine din Occident erau alte limbi populare de la început, căci într-un
imperiu atât de mare precum cel roman, limba populară este alta în fiecare
regiune, spre deosebire de limba literară, care era o limbă universală, dar se
folosea mai mult în scris-citit și ca limbă de stat și în comenzile din armată
(ceea ce nu-i făcea însă pe soldaţi să nu vorbească între ei limba lor populară
deosebită după regiuni); era o limbă literară care nu era vorbită nicăieri de
către popor, în mod spontan, deși membrii popoarelor latine o învăţau mai
cu ușurinţă a o scrie și a o citi, când se ridicau la învăţătură, decât pe cea
greacă. „Vom zice că limba română nu este fiica, ci continuatoarea limbii
Dimitrie Onciul, Românii în Dacia Traiană până la întemeierea Principatelor —
Chestiunea română, Socecu, București, 1902, p. 331.
6
A.D. Xenopol, Istoria românilor în Dacia Traiană, vol. II, Goldner, Iași, 1896,
pp. 103-104.
5
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latine vorbite odinioară în cele mai multe părţi ale Imperiului Roman de
Răsărit. Limba română de astăzi este însă limba latină, cu modificările ivite
în cursul veacurilor [...]. Aproape toate hărţile reproduse în acest volum arată
că Dunărea nu împiedica limba românilor din Iugoslavia să rămână aceeași
cu cea din Banat și Oltenia”7.
Dar, credem că Sextil Pușcariu a înţeles prin acele „cele mai multe părţi
ale Imperiului Roman de Răsărit”, regiunile traco și daco-romane. Întrucât
nu ne-a rămas nicăieri vreo urmă scrisă sau vorbită despre vreo limbă latină
vorbită în alte părţi ale Imperiului Roman de Răsărit, Sextil Pușcariu ca om
de știinţă, neputând aduce nicio dovadă despre felul limbii orientale din alte
părţi ale Imperiului Roman de Răsărit, cu siguranţă se ferește să afirme ceva
ce nu se poate dovedi. Dar, se pune întrebarea: ce a făcut ca din tot Imperiul
Roman de Răsărit, numai în părţile locuite odinioară de către tracii și dacii
ajunși sub stăpânirea romană, să se păstreze limba latină, și anume o limbă
latină omogenă și totodată distinctă de limbile latine din Occident? De ce
nu s-a păstrat în Grecia de astăzi, cu care Peninsula Balcanică de la nord era
de asemenea în continuitate teritorială și care era ocupată de romani chiar
mai demult și rămasă mai mult sub dominaţia romană? De ce nu s-a păstrat
măcar o dovadă, cât de mică, despre folosirea limbii latine de către populaţiile din Asia Mică, Siria, Palestina, Egipt? Răspunsul credem că nu poate fi
decât că, în niciuna dintre acele părţi nu s-a impus în popor limba romană.
În Egipt, știm că s-a păstrat de către sirieni, ca să nu mai vorbim despre
armeni, până la ocuparea lui de către arabi, limba coptă autohtonă. De ce s-a
impus atât de repede și definitiv limba latină numai în Tracia și Dacia? De ce
nu s-a impus nici ilirilor, strămoșii albanezilor?8
În ceea ce privește Dacia, s-a dat ca explicaţie faptul că în ea s-au adus
coloniști mulţi din Italia. Dar nu știm să se fi făcut colonizări la fel de mari
Sextil Pușcariu, Limba română, vol. I, Privire generală, Fundaţia pentru Literatură și
Artă „Regele Carol II”, București, 1940, pp. 215-216.
8
Este probabil că în continuitate cu tracii din Peninsula Balcanică, limba latină vorbită, se
vorbea de către bitii din Bitinia și de frigienii de dincolo de Bosfor, care erau tot traci. Latina lor,
fiind o latină asemănătoare cu cea a tracilor, se numea limba frigiană. Vezi despre aceasta unele
relatări ale istoricilor din acea vreme, adunate de către Pr. Prof. I. Rămureanu: „Noi consideraţii
privind răspândirea creștinismului la traco-geto-daci”, în: Ortodoxia, XXVI (1974), nr. 1, p.
172. Dar, grupurile acelea fiind mai mici și împrăștiate printre populaţii de alte limbi și neavând
o legătură strânsă cu marea masă a traco-geto-dacilor din Balcani și din nordul Dunării, s-au
grecizat în Imperiul Bizantin și apoi s-au turcit odată cu așezarea masivă a turcilor în Asia Mică.
7

449

RESTITUIRI

în Tracia. Apoi, tocmai despre coloniștii aduși în Dacia, cercetătorii mai noi
spun că nu erau din Italia, ci mai ales din alte părţi ale Imperiului Roman,
unde nu se vorbea în popor limba latină. Se pare că ei au învăţat limba latină
mai mult în Dacia.
Legiunea V Macedonica a fost adusă din Palestina. În legiuni ca Gemina
XIII, XVI erau mulţi sirieni. Legile opreau exportarea de ţărani din Italia,
pentru a nu rămâne pământurile stăpânilor romani nelucrate9.
Astfel stând lucrurile, nu rămâne altă explicaţie decât că, între limba
traco-dacilor și cea romană era o mare înrudire, cu mult mai mare ca între
cea greacă, iliră și cea latină. Datorită acestui fapt, limba latină a putut fi ușor
adoptată de către populaţia de aici. Tot datorită lui s-a putut imprima cuvintelor latine structurile fonetice traco-dace, dacă nu cumva multe cuvinte erau
identice, dar la traco-daci cu o structură fonetică în parte deosebită.
O parte dintre traci au ajuns sub stăpânirea romană între anii 148-146
î.Hr., când a avut loc anexarea Macedoniei și Iliricului ca provincie romană10.
Dar, încă din anul 167 î.Hr., Macedonia și Iliricul erau legate de Roma, plătindu-i tribut. O bună parte a populaţiei macedonene, dacă nu majoritatea,
era formată din strămoșii aromânilor de astăzi ce se întind până departe spre
sud, de la Tesalonic (capitala Macedoniei), până în munţii Pindului, iar spre
vest, până în Epir.
O și mai mare parte dintre tracii de la nord de Macedonia a ajuns sub
stăpânirea romană în anul 135 î.Hr., deși poporul trac continuă multă vreme
să se răzvrătească, mai ales până în anii 91-86 î.Hr. Toată Tracia, până la
Tomis și gurile Dunării, a fost supusă Romei în anii 73-72 î.Hr., prin generalul Terrentius Varo11.
Dar și după aceea, Cezar urma să „elibereze” Tracia și toată coasta Mării
Negre în jurul anului 41 î.Hr. de incursiunile lui Burebista, regele Daciei,
care încă din anul 59 î.Hr., întreprindea astfel de incursiuni atât de dese,
încât devenise aproape un stăpân al ei12.
Stefan Lupșa, „Creștinismul românesc a fost totdeauna cel ortodox”, p. 815. Pr. I.
Rămureanu afirmă că Muntenia a fost cucerită de romani încă din anul 89 d.Hr. și nu s-au adus
coloniști prea mulţi în ea.
10
Gustave Bloch, Jérôme Carcopino, Histoire romaine, vol. II, p. 118.
11
Gustave Bloch, Jérôme Carcopino, Histoire romaine, vol. II, p. 129.
12
Gustave Bloch, Jérôme Carcopino, Histoire romaine, vol. II, pp. 169, 175, 224, 287,
294, 331, 333, 341, 404, 417, 426, vol. III, pp. 517, 540, 542, 683, 685, 854, 904.
9
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Cât de mare era înrudirea limbii trace cu cea romană este greu de spus.
Cert este faptul că mult înainte de cucerirea Daciei de către Traian, în 105106 d.Hr., tracii trebuiau să fi vorbit limba română populară, cu toată răzvrătirea lor continuă împotriva ocupaţiei romane. Pe de altă parte, limba lor
înainte și după ajungerea lor sub stăpânirea romană trebuie să fi fost aproape
una cu limba dacilor. Numai așa se explică cum și dacii vorbesc la fel de
repede după ocuparea lor limba romană. Ei se aflau într-o comunicare frecventă cu tracii de la sudul Dunării. Incursiunile dese peste Dunăre sporeau
această comunicare. Cine știe dacă, prin aceste incursiuni, Burebista și urmașii lui nu urmăreau și o întindere a statului dac până unde se întindeau în sud
tracii, și dacă nu cumva aceste incursiuni erau încurajate și de populaţia tracă
înrudită, mereu în răzvrătire faţă de ocupaţia romană.
Dacă este așa, desigur când Sfântul Apostol Pavel, în anul 51, în a doua
sa călătorie misionară, a venit pentru prima oară în Europa, predicând întâi la
Filipi, apoi trecând prin Amfipole și Neapole, se opri în Tesalonic, unde continuă vestirea lui Hristos, în aceste orașe locuiau pe lângă greci și puţini evrei,
romani și mulţi traci. Sub numele de romani (Faptele Apostolilor 16 și 17), cea
mai mare parte trebuie să fi fost traco-romanii și numai puţini romani din alte
părţi, mai mult în funcţii administrative. Traco-romanii au putut fi numiţi, de
către autorul Faptelor Apostolilor, romani pentru apropierea limbii lor, în parte
romană prin ea însăși, în parte romanizată, cu cea a romanilor13.
Tulburarea stârnită în popor în jurul predicii lui Pavel și a ucenicilor săi,
și minunea săvârșită în temniţa din Filipi, nu se poate să nu fi dat de gândit
și traco-romanilor din oraș. Mai ales în Veria, unde Sfântul Apostol Pavel
merge din Tesalonic, majoritatea populaţiei trebuie să fi fost traco-romană,
căci până astăzi Veria este un centru principal al aromânilor.
Sfântul Apostol Pavel și ucenicii săi merg la Veria, după ce sunt scoși din
Tesalonic. Acolo au fost primiţi de către popor mult mai bine decât în Tesalonic.
„Și aceștia erau mai mărinimoși decât cei din Tesalonic (adică mai generoși);
ei au primit cuvântul cu toată osârdia, în toate zilele cercetând Scripturile dacă
sunt așa.” (Faptele Apostolilor 17, 11). Desigur, Sfântul Apostol Pavel prima dată
a intrat și aici în sinagoga evreilor. Dar evreii erau pentru Sfântul Apostol Pavel
13
Pr. I. Rămureanu, în articolul: „Noi consideraţii privind răspândirea creștinismului la
traco-geto-daci”, constată pe baza cap. 16-17 din Faptele Apostolilor că în Filipi, Tesalonic și în
Veria erau greci, traci, evrei și romani.
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numai o punte către „neamuri”. El se socotea trimis la „neamuri”, „apostolul
neamurilor”, al tuturor neamurilor, deosebite de evrei, nu numai al grecilor.
Evreii care au primit credinţa creștină de la el nu l-au împiedicat să o comunice
și grecilor; căci solia creștină venea cu ideea depășirii graniţelor etnice. Textul
spune că în Veria au crezut multe dintre femeile grecilor, dar și „nu puţini dintre bărbaţi” (Faptele Apostolilor 17, 12). Sfântul Apostol Pavel vorbea, pe lângă
limba ebraică, și limba greacă. Ucenicii cu care el a venit la Veria, de asemenea
vorbeau limba greacă. Ei vorbeau grecilor în mod direct, dar este extrem de probabil că grecii, și chiar evreii, întrucât se aflau (mai mult ca negustori) într-un
târg mic, în mijlocul unei populaţii în majoritate traco-romană, știau și limba
acestora și le traduceau ceea ce auzeau de la Pavel și de la ucenicii lui, Sila și
Timotei, în limba lor. Este de crezut că tocmai Sfântul Pavel îi îndemna la
aceasta, dacă se știa trimis la „neamuri”. Aceasta a fost în general calea de venire
a creștinismului la strămoșii noștri: direct prin evrei și mai ales prin greci, prin
traducerea noţiunilor creștine din limba greacă în limba lor. O vom explica
aceasta mai încolo și prin fidelitatea cu care redau termenii creștini traco-dacoromani, termenii greci. Vecinătatea aceasta a unui creștinism de limbă greacă
cu a unuia de limbă latină populară orientală a avut loc pe toată coasta de
Răsărit și din Dobrogea a Mării Negre. Căci o restrânsă populaţie greacă compusă mai mult din negustori, trăind pe lângă o masivă populaţie traco-romană,
cunoștea desigur limba acesteia și putea traduce noţiunile creștine în limba
ei. Faptul acesta ni-l arată alternarea inscripţiilor creștine de limbă greacă și
latină din Calatis, Tomis, Tropaeum Traiani ca și din alte părţi ale teritoriului
României de astăzi14, deși inscripţiile acestea fiind în latina literară, nu ne dovedesc și exprimarea acestui creștinism într-un limbaj latin, specific poporului
din aceste părţi. Acest limbaj ni-l dovedește numai păstrarea lui vie până astăzi
și faptul că aceste inscripţii, neputând apărea decât de la Constantin cel Mare,
când creștinismul se putea exprima în monumentele publice, arată cum creștinismul exista într-o limbă populară la o populaţie locală, a cărei limbă vorbită
era apropiată de limba latină literară.
Dar să revenim la predica Sfântului Apostol Pavel și a ucenicilor săi în
orașele traco-romane. După intrigile evreilor din Tesalonic, care auziseră că
Emilian Popescu, Inscripţiile din secolele IV-XIII descoperite în România, Ed. Academiei,
București, 1976.
14
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Sfântul Pavel are mare ascultare la Veria, el a fost nevoit să plece și din Veria.
Acolo au rămas ucenicii săi, Sila și Timotei, iar el a plecat la Atena, de unde
le-a cerut acestor ucenici să vină la el pentru a pleca spre Ierusalim.
Că în atenţia lui Pavel, Dumnezeu pusese în mod special grija de vestire a Evangheliei la traco-romani, se constată din vedenia care-l mână pe el
de la Troia la Filipi, „cea dintâi cetate a acestei părţi a Macedoniei și colonie romană” (Faptele Apostolilor 16, 12). În vedenie, i s-a arătat „un bărbat
oarecare macedonean, care-l ruga: Treci în Macedonia și ne ajută!” (Faptele
Apostolilor 16, 9). Acolo, la colonia aceasta romană, sau la populaţia tracoromană, era trimis Sfântul Apostol Pavel în primul rând în Europa, nu la
greci, căci grecii cunoșteau deja creștinismul din Antiohia, din Asia Mică
și puteau să-l aducă ei înșiși la grecii din Europa. Dar trebuia să se iasă din
limitarea creștinismului între greci, și anume nu numai la mici populaţii din
Asia Mică risipite printre greci, ci la populaţia întinsă de dincolo de greci:
aceasta era în primul rând populaţia traco-romană. De aceea, călăuziţi fiind
de Dumnezeu, Sfântul Pavel și ucenicii săi „porniră cu corabia de la Troa, au
mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli și de acolo la Filipi”. Era
un oraș cu mult mai la nord de Tesalonic, la graniţa Macedoniei cu Tracia,
deci mult mai populat de traco-romani. Tomaschek, specialistul vienez în
problemele tracilor, spune că Filipi era oraș trac15. În orice caz, dacă în oraș
erau mulţi greci, în satele din jur aproape toţi locuitorii erau traco-romani.
Chiar expresia Sfântului Pavel „un oarecare bărbat macedonean” (ἀνὴρ
Μακεδών τις), arată nedumerirea lui la vedenia unui bărbat care nu era
cunoscut ca grec, ci apărea ca un om de un neam deosebit, necunoscut înainte
de el. Tot Sfântul Pavel mai spune că înainte străbătuse „Galatia și Frigia”, dar
Frigia era locuită tot de o ramură tracă16. Tocmai Troa, vechea Troie, se pare
că era locuită și de traci. Iar Lidia, prima credincioasă creștină, convertită de
către Sfântul Apostol Pavel în Filipi era din Tiatira, aproape de Troa (Ilion)17,
deci probabil că făcea parte din populaţia tracă din acele locuri, fiind atrasă
la Filipi de o populaţie omogenă.
15
Über Brumalis und Rosslia, nebst Bemerkungen über das bessinche Volkstun,
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaft zu Wien, Phil-Hist. LX, 1868, p. 404.
16
I. Rămureanu, „Noi consideraţii privind răspândirea creștinismului la traco-geto-daci”,
p. 170.
17
Gustave Bloch, Jérôme Carcopino, Histoire romaine, vol. II, p. 426.
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Sfântul Pavel nu a scris o epistolă în limba traco-romană, pentru creștinii
traco-romani din Veria, nu atât pentru că nu o cunoștea, ci pentru că nu era o
limbă literară. Dar cu siguranţă că epistolele lui către Filipeni și Tesaloniceni au
fost traduse de către greci și acestora. Însuși Sfântul Pavel va fi voit aceasta, întrucât el dă expresie simţămintelor sale deosebit de afectuoase faţă de această populaţie, în majoritate traco-romană, din Macedonia, în mai multe rânduri. Astfel, el
vine pentru a doua oară și pentru a treia oară (în a treia sa călătorie misionară) în
anul 57, în Macedonia, odată după necazurile ce le-a avut în Efes de la închinătorii zeiţei Diana, și a doua oară, după uneltirile evreilor din Grecia, unde plecase
din Macedonia. Se pare că despre a doua venire în Macedonia amintește Sfântul
Pavel: „Și voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi
trece” (1 Corinteni 16, 5). Mereu, după necazurile ce le avea în alte părţi, venea să
se mângâie la Filipi și în Veria. Ba mai mult, între alţi ucenici făcuţi la Tesalonic,
el ia cu sine și pe unul din Veria, pe Sosipatru al lui Piru, nume care este obișnuit
între romani (Faptele Apostolilor 20, 1-6).
Generozitatea creștinilor din Macedonia s-a manifestat și în darurile
deosebit de mari pe care le-au strâns ei pentru ajutorarea creștinilor din
Ierusalim. Pavel a fost atât de mișcat de această dărnicie a lor, cu toate necazurile și sărăcia lor, că este singura pe care ţine să o facă cunoscută corintenilor: „Vă fac cunoscut, fraţilor, harul lui Dumnezeu cel dăruit în bisericile
Macedoniei. Că în multa lor încercare de necaz, prisosul bucuriei lor și sărăcia lor cea adâncă au sporit în bogăţia dărniciei lor. Mărturisesc că de voia lor
au dat după putere și peste putere, cu multă rugăciune cerând har de a lua și
ei parte la ajutorarea sfinţilor” (2 Corinteni 8, 1-4). Cu exemplul lor, Pavel îi
stimulează și pe Corinteni să strângă daruri. Se pare că a doua epistolă către
Corinteni o scrie Sfântul Apostol Pavel chiar din Macedonia, în timpul celei
de a doua și înaintea celei de a treia cercetări a ei. Astfel, îndemnându-i pe
Corinteni să adune și ei daruri, scrie: „Ca nu cumva, când macedonenii vor
veni împreună cu mine și vă vor găsi nepregătiţi, să fim rușinaţi noi, să nu
zicem voi, în această laudă (a Corintenilor către macedoneni) încrezătoare”
(2 Corinteni 9, 4).
Îndemnul dat de către Sfântul Pavel grecilor, prin exemplul macedonenilor, între care cu siguranţă cei mai mulţi trebuie să fi fost traco-romani, a
avut efect. El poate anunţa aceasta în epistola către Romani, scrisă probabil
din Corint, în preajma plecării la Ierusalim, după ce s-a întors din a treia
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vizită în Macedonia: „Acum însă, merg la Ierusalim ca să slujesc sfinţilor.
Căci Macedonia și Ahaia (Grecia) au binevoit să facă o strângere de ajutoare
pentru săracii și sfinţii din Ierusalim” (Romani 15, 25, 26).
Ba mai mult, macedonenii l-au susţinut și pe Pavel, cu ajutoarele pe
care i le-au dus, chiar când propovăduia în Corint, cu ocazia primei lui sosiri
acolo, după ce predicase în orașele din Macedonia. Astfel, spune Sfântul
Pavel: „Alte biserici am prădat, luând plată pentru a vă sluji pe voi. Și de faţă
fiind la voi și în lipsă aflându-vă, nu am fost sarcină nimănui. Căci lipsa mea
au împlinit-o fraţii veniţi din Macedonia” (2 Corinteni 11, 8-9).
Este foarte probabil că tot din Macedonia și-a întins Pavel propovăduirea până în Iliria, care nu cuprindea numai Albania de azi, ci și ţinuturile din vestul și nordul Peninsulei Balcanice, locuite tot de către traci
romanizaţi. Și tot de aici îl va fi trimis pe Tit în Dalmaţia (2 Timotei 4,
10). Abia după aceea, voia să întindă propovăduirea sa până la Roma și
de acolo până în Spania. El râvnea să propovăduiască pretutindeni unde
Hristos nu a fost propovăduit. De aceea, nu putea lăsa populaţia tracoromană din Balcani, care se întindea de lângă orașele Filipi, Tesalonic,
Veria, în vest și în nord, lipsită de propovăduirea lui: „Prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt, de la Ierusalim și din
ţinuturile dimprejur până în Iliric am împlinit propovăduirea lui Hristos,
râvnind astfel să propovăduiesc acolo unde Hristos nu fusese numit”
(Romani 15, 19-20). Așadar, înainte de a se propovădui în limba latină de
la Roma, s-a propovăduit în cea traco-romană. Am spus că Pavel nu le-a
scris macedonenilor în limba traco-romană, nu pentru că nu o cunoștea,
sau pentru că el cunoștea bine numai limba greacă, pe lângă cea ebraică.
El va fi învăţat cu ușurinţă în scurtă vreme puţin și limba vorbită de ei
(dacă știa și latina literară), bazându-se și pe darul vorbirii în diferite
limbi ce se dăruise și lui, așa cum s-a dăruit celorlalţi Sfinţi Apostoli în
ziua de Rusalii. Căci el însuși spune: „Mulţumesc Domnului că vorbesc
în limbi mai mult decât voi toţi” (1 Corinteni 14, 19). Sfântul Apostol
Pavel și-a scris epistolele într-o limbă literară pe care o cunoștea cel mai
bine și care avea un caracter universal, putând fi citită de către cărturarii
de pretutindeni.
2. Astfel, se poate afirma faptul că au început să apară creștini și printre traco-romani, încă din timpul propovăduirii Sfântului Apostol Pavel, a
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ucenicilor lui în sudul Peninsulei Balcanice și a Apostolului Andrei pe marginea de Apus a Mării Negre și în Dobrogea18.
Odată cu aceasta au apărut și termenii evanghelici grecești traduși direct
în limba traco-romană, sau în latina vulgară vorbită în această parte.
Menţionăm că plasând apariţia acestor termeni în era apostolică, nu
înţelegem că toată populaţia traco și daco-romană a fost încreștinată încă de
atunci. Precum în toate părţile Imperiului Roman, creștinismul a devenit
religia majorităţii populaţiei, abia pe la începutul secolului al IV-lea, fapt
care îl determină pe Constantin cel Mare să-l declare religie de stat, iar resturi
de păgânism au rămas până în secolul al V-lea, Chiril al Alexandriei (†444)
dărâmă ultimele temple păgâne în Egipt. Astfel a putut dăinui resturi din
cultul necreștin în Tracia Traiană, la o parte din populaţie până în secolul
al V-lea, sau chiar mai mult. Dar, termenii creștini fundamentali au apărut
deodată cu primii creștini traco-romani. Aceștia i-au comunicat mai departe
odată cu vestirea soliei creștine, folosirea lor întinzându-se tot mai mult în
poporul român odată cu răspândirea creștinismului.
Mai trebuie să admitem că primii creștini dintre strămoșii noștri, în
entuziasmul noii lor credinţe, s-au străduit să o comunice și altora. Când
reușeau să câștige noi fraţi, în credinţa cea nouă, îi vizitau adeseori, chiar dacă
erau la distanţe de multe zeci și chiar sute de kilometrii, pentru a se bucura
împreună și își exprimau credinţa comună în acești termeni noi. Apărea astfel
un nou impuls al călătoriilor dintr-o parte în alta a teritoriului traco și dacoroman, ca un nou mijloc de închegare a comuniunii spirituale și naţionale în
toată Peninsula Balcanică și la nord de Dunăre.
O parte dintre acești termeni trădează o mai mare fidelitate faţă de cei
grecești, decât termenii latini creștini din Apus, întrucât erau mai mulţi greci
în cetăţile din Macedonia și de la Marea Neagră decât în Apus.
a. Astfel, Iisus Hristos transmite exact din grecește și deci din Evanghelie
cele două nume ale Întemeietorului creștinismului, cu accentele lor pe silaba
finală, spre deosebire de redarea lor în latina occidentală, cu accentele deplasate
pe prima silabă (Iésus Christus), care a permis prescurtarea lor în limbile occidentale (Christ, în franceză etc.). Mai mult chiar, strămoșii noștri au avut atâta
18
Documente din secolele IV-V cu privire la misiunea Sfântului Apostol Andrei în aceste părţi,
în: I. Rămureanu, „Noi consideraţii privind răspândirea creștinismului la traco-geto-daci”, p.
172.
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respect faţă de acest nume, încât l-au păstrat întreg și la vocativ, cum nu l-au
păstrat nici grecii. Noi zicem: Iisuse Hristoase, în vreme ce grecii zic: Iisu Hriste.
Încă din Noul Testament, la numele lui Iisus Hristos s-a adăugat atributul de Domn (mărturisirea lui Toma) (Faptele Apostolilor 1, 21, 4, 38; 9,
17; Filipeni 2, 11), pentru a-l opune ca adevăratul și singurul Domn, sau ca
„Domnul domnilor” (1 Timotei 6, 15), în calitate de Dumnezeu, împăratul
care pretindea și el numele de domn și cinstire de zeu (dar trecător, supus
legilor stricăciunii), sau altor domni pământești. Mai ales Sfântul Apostol
Pavel dă mereu lui Iisus Hristos numele de Domn și face din mărturisirea
lui ca Domn, condiţia mântuirii: „Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este
Domnul [...] te vei mântui” (Romani 10, 9). Aceasta înseamnă o declaraţie
de supunere totală a credinciosului sub Iisus Hristos: „Că dacă trăim pentru
Domnul trăim și dacă murim, ai Domnului suntem” (Romani 14, 8).
Aceasta i-a îndemnat pe strămoșii noștri să folosească tot vocativul în
mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn. O făceau aceasta și grecii, dar în limbile latine occidentale s-a pierdut vocativul nu numai în adresarea către alte
persoane, ci și către Hristos, ceea ce a pus o anumită distanţă între adresant
și adresat. Strămoșii noștri făceau cu o deosebită căldură mărturisirea lor,
într-o pornire totală de supunere: „Doamne Iisuse Hristoase”. Expresia era
un adevărat strigăt de ajutor și de încredere. Ea a format nucleul rugăciunii neîncetate de mai târziu: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-mă pe mine, păcătosul!”. În cultul Bisericii ea a luat forma: „Unul
Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu, Tatăl. Amin”.
Acordând numai lui Hristos și lui Dumnezeu numele de Domn, românii
nu au folosit în trecutul lor, în relaţiile dintre ei, acest titlu. Ei își spuneau
când erau de o vârstă: fârtate, soro, celor mai în vârstă: nene, bade, lele, celor
mai tineri: băiete, copilă, feciorule, fetiţo, leliţă etc. Numai conducătorului de
stat i-a spus „Domn” sau „Doamne”.
b. O traducere mai fidelă din limba greacă reprezintă termenii: Făcătorul
și Atotţiitorul (folosiţi în Crezurile rostite la Botez de la început și deci și
în Crezul, devenit cu unele adausuri, Niceo-constantinopolitan - ποιητής,
παντοκράτωρ), timp în care, în Apus acești termeni s-au tradus prin
Creatorul și Omnipotens, trecuţi în toate limbile latine apusene (prin traducere chiar și în cele germanice). Făcătorul exprimă toate felurile de facere a
lui Dumnezeu, nu numai facerea din nimic, precum Creatorul. Se vede cum
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Creatorul, cu acest înţeles, este produsul unei reflexiuni teologice de mai târziu. Dar, Creatorul înseamnă totuși și o limitare de înţeles. Dumnezeu însă
le face pe toate. El nu numai aduce la existenţă din nimic, ci și modelează
și îndrumă și ajută mereu. De aceea și noi ne numim nu simple creaturi, ci
făpturi, pentru că nu suntem lăsaţi după creaţie la puterile noastre, ci suntem
mereu ajutaţi, întăriţi și îndrumaţi de către Dumnezeu.
Atotţiitorul îl arată pe Dumnezeu cu o grijă mai părintească faţă de cel
adus la existenţă. Crezul, referindu-se la planul de mântuire pregătit și împlinit de Dumnezeu în Iisus Hristos, Fiul Său cel întrupat, ÎI vede pe Dumnezeu
nu sub aspectul unei atotputernicii discreţionare, de la care te poţi aștepta la
orice, ci sub aspectul grijii Lui de lume, creată pentru a fi ţinută de El în
existenţă și condusă spre cea mai desăvârșită intimitate cu El, spre fericirea ei.
Dar, în termenul acesta este prezentă și pecetea unei structuri fonetice
traco-dace: transformarea lui t din unele cuvinte și forme primite din latină,
în ţ. Acest fenomen ni-l atestă cuvintele: ţin de la teneo, ţie de la tibi, ţară de
la terra, ţărână de la terrena (sau o ţâră), ţeastă de la testa; pluralul de la multe
adjective sau participii verbale terminate în ti: toţi, mulţi, văzuţi, căzuţi etc.,
apoi în forme precum: ascuţit, amuţit, încreţit; verbele la persoana a doua plural: lucraţi, tăceţi, dat fiindcă sunt terminate în te: o astfel de transformare a lui
t în ţ avem și în înălţat de la altus cu prefixul în-, ceea ce dă acestui adjectiv
putinţa unei ramificări: înălţare, a se înălţa, cu diminutivele înăltuţ, înăltișor;
același fenomen îl vedem în pluralul unor substantive feminine: judecăţi, libertăţi. Acest ţ ajută și la formarea multor diminutive: căruţă, săniuţă, căsuţă etc.
O traducere mai fidelă a termenului grecesc o reprezintă și termenul
Născătoare de Dumnezeu. El redă, corespunzător cu expresia: „născut, iar nu
făcut” (și nu genitum), termenul grecesc Θεοτόκος, în care τόκος derivă de
la τίκτω, care precum românescul nasc, mă nasc (corespunzător latinescului
nascor) indică în special nașterea de prunci, deci nașterea omenească, pentru
care rezultatul nașterii este copilul (τέχνον), pe când genitum (γέννημα),
rezultat din gigno (corespunzător grecescului γίγνομαι), sau chiar lui
γεννάω, poate însemna orice făt, deci chiar animalic, sau orice produs,
sau nouă formă de existenţă. Arienii prevalându-se de expresia γέννημα,
sau de γέννησις (confundat cu γένεσις) L-au putut socoti pe Fiul făptură, produs inferior Tatălui. Ei s-au socotit îndreptăţiţi să se prevaleze de
acest termen, pentru că în limba latină literară s-a folosit genitum, pentru
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Iisus Hristos, și Dei genitrix, pentru Născătoarea de Dumnezeu. Poate experienţa acestor neplăcute discuţii provocate de acești termeni a făcut limbile
neolatine din Occident să nu mai vorbească despre Maria, ca Născătoare de
Dumnezeu, ci au numit-o simplu Mère de Dieu, Madre di Dio sau Madona.
Marea vechime a cuvântului românesc Născătoare (de Dumnezeu) se vede
din faptul că el nu a mai fost folosit pentru alte femei care nasc prunci. Dar
vechimea lui o arată și amprenta traco-dacică prezentă în el. Această amprentă
constă în transformarea lui o în oa, fenomen îmbinat cu cel al rotacizării lui l
între două vocale, mai ales în diminutivele feminine, fenomen al cărui caracter traco-dacic se poate deduce din faptul că el nu aparţine nici limbii latine
literare, nici vreunei alte limbi, din această regiune. Astfel, s-au format în
limba română: fecioară de la foetiola, Marioara de la Mariola; poate la originea
Născătoarei să fi fost Nascatola. Forma de oa pentru diminutivele femenine
sugerează o deosebită delicateţe a simţirii faţă de ele, sau chiar a înfăţișării lor.
Fenomenul unei transformări nu a lui a, ci a lui o în oa îmbinat cu rotacismul
lui l îl avem și în soare. Aceeași transformare, dar neînsoţită de rotacism, mai
observăm în oaie (ovis), în moarte (mortis), în femininele plurale: roate, coapte,
coate, în persoana a III-a singular a unor verbe: scoate, coase, roade, poate etc.
Termenii Făcătorul și Atotţiitorul ne înfăţișează pe Dumnezeu într-o
legătură mai afectuoasă cu făpturile sale și deci mai adecvat înţelesului evanghelic al lui Dumnezeu, iar născut și Născătoare de Dumnezeu evită și ei orice
înţeles filosofic-panteist, implicat ca posibilitate in genitum și Dei-genitrix,
arătând prin întrupare pe Fiul lui Dumnezeu în mod sigur om, iar prin nașterea din Tatăl, caracterul Lui și al Tatălui de Persoane veșnice și egale.
Aceeași inimă mai afectuoasă și aceeași simţire mai vie, mai evanghelică
în relaţia cu Dumnezeu, i-a făcut pe strămoșii noștri să prefere termenul Tată,
în loc de Pater, al cărui sens mai autoritar, este exprimat în paternalismul,
pe care îl simte astăzi creștinismul occidental, ca fiind prea instituţional și
dominator. Tată a putut deveni: Tătuţu, Tăicuţu, așa cum Maica Domnului
a devenit: Măicuţa Domnului, în loc de Dona, sau Madona.
c. În unii termeni creștini de origine latină, folosiţi de către strămoșii
noștri de la începutul încreștinării lor, care prin aceasta dovedește vechimea
lor ca popor aparte și a creștinismului lor, observăm fenomenul contopirii
unor termeni în cuvinte noi cu sens unitar, care pare să aibă și ei o origine
traco-dacică. Acești termeni contopiţi se deosebesc de cei simplu compuși,
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în care se observă destul de distinct înţelesurile cuvintelor care i-au alcătuit,
neconstituind cuvinte cu înţelesuri unitare noi, corespunzător fecundităţii
structurilor traco-dacice, atât de destoinice în a crea înţelesuri noi de foarte
subţiri nuanţe originale. Acest fenomen este considerat de către Constantin
Noica un fenomen propriu limbii române, prin care ea creează „sinteze specifice”, sau cuvinte noi, care sporesc înţelesurile exprimate de limba noastră,
fenomen deosebit de cel al compunerii cuvintelor întâlnite în alte limbi19. Un
exemplu al unui asemenea cuvânt realizat prin contopirea celor două, avem
în cuvântul Dumnezeu. El provine din Dominus Deus. Niciun popor latin
(dar nici alte popoare) nu au putut face această compunere și contopire și nu
au putut crea astfel un cuvânt și un înţeles nou.
Termenul acesta îi ia, pe de o parte, lui Dumnezeu apelativul cu înţeles
distant și stăpânitor de Dominus, folosit pentru domnii feudali romani și
pentru împăratul așezat pe soclul de zeu, căruia i se aduce închinare. Pe de
altă parte, îl ridică din planul puterii de ordin lumesc, adică, pe de o parte, îl
ridică peste orice subiect puternic în sens lumesc ca și din rândul zeilor (fie el
socotit chiar cel mai mare dintre aceștia, ca un domn al lor, nescutit de înţelesul panteist), pe de altă parte, îl face apropiat, atât de apropiat încât poporul
nostru îi va putea spune mai târziu, folosind un cuvânt slav, „Dumnezeu
drăguţu”. Germanii vor zice și ei: „Der liebe Gott”, iar grecii: „ὁ ἀγαπητὸς
Θεὸς” și latina literară: „deus amatus”, dar nu vor simţi afecţiunea pe care o
simt românii, atunci când spun „Dumnezeu drăguţu”.
Românii vor putea spune, plini de afecţiune, „Dumnezeu drăguţu”,
pentru că înţelesul de Domn s-a topit în cuvântul Dumnezeu. Și totuși,
Dumnezeu rămâne un mister mai adânc decât cel pe care îl exprimă cuvântul
deus sau zeu, chiar însoţit de apelativul Domn. El nu este numai un grad mai
înalt dintre zei. El este unic. El nu poate fi pus în rând cu nimeni și cu nimic.
Dumnezeu a dobândit astfel un înţeles extrem de paradoxal: este foarte deosebit de toţi și toate și foarte apropiat. Către El se poate striga cu îndrăzneală,
dar și cu toată încrederea, pentru că vrea și poate să ne ajute în mod absolut.
Se strigă direct, adică la vocativ, dar ca la Cel ce are toată puterea să ne ajute:
„Dumnezeule, nu mă lăsa, ajută-mă!”20. Mai mult, scufundarea noţiunii de
Constantin Noica, Creaţie și frumos în rostirea românească, Ed. Eminescu, București, 1973.
La Emilian Popescu, în lucrarea Inscripţiile din secolele IV-XIII descoperite în România,
p. 43, este dată o expresie în limba greacă din secolul al V-lea, din Tomis: „Doamne ajută”
19

20
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Domn în cuvântul Dumnezeu, poate face pe credincios să spună: „Doamne
Dumnezeule!”, fără să aibă sentimentul că se repetă. Vocativul creează o stare
de apropiere, chiar dacă se pune înaintea lui Dumnezeu: „Doamne!”. Limbile
occidentale au desfiinţat vocativul ca formă morfologică a unui caz propriu,
arătând poate o distanţă intervenită nu numai între Dumnezeu și oameni, ci
chiar și între oameni. Germanul nu vrea să fie deranjat printr-o adresare prea
afectuoasă, prea îndrăzneaţă. Nici grecii nu îndrăznesc să folosească pentru
Dumnezeu forma vocativului. Ei zic: ὁ Θεός, dar nu Θεέ. Cu atât mai greu
este să ne închipuim un francez strigând din adâncul inimii: „Doamne!”, sau:
„Doamne Dumnezeule!”. El s-a obișnuit să fie politicos, să nu Îl deranjeze
pe Dumnezeu cu o prea mare și familiară îndrăzneală. El zice chiar și unor
persoane cu o vârstă mai mică sau de condiţie socială inferioară: vous.
Dar trebuie să ne concentrăm atenţia și asupra fenomenului transformării lui d din deus în zeu, sau zău (în Dumnezeu). În aceasta se observă din
nou o amprentă traco-dacică. S-a remarcat preferinţa dacilor pentru sunetul
dz, z. În foarte multe cuvinte latine având litera d, traco-dacii au transformat pe d în z (de multe ori prin dz): zic (dico), ziuă (dies), zece și multiplii
lui (decern), mijloc (midzloc — medius locus), miez (medium), miezuină
(mediuna), miazăzi (medium dies), ajung (adjungo), umezit (humidus),
putrezit (putridus), vânzare (de la venditus), auzit (auditus), îmblânzit (blandis), prânz (prandium).
Este de remarcat, în legătură și cu amprenta acestei structuri tracodacice, fenomenul de bogată ramificare a tulpinii latine, căreia i se aplică: a
șezut, s-a așezat, așezământ, ședere, sau: a crezut, crezare, crezământ; sau: zicere,
zis, zicala, zicătoare etc. Umezit a dat umezeală, umezire. De curând a început
să se zică umidificare, părăsindu-se umezirea atât de plină de sevă, numai ca
să ne franţuzim cu orice preţ. Un exemplu din alt plan al vechii fecundităţi
a limbii noastre, pe care începem să o sterilizăm, luând de-a gata cuvintele
franţuzești lipsite de această sevă și fecunditate, avem în ramificările verbului
a sta: a statornici, a statori, a se statornici, cu substantivele și adjectivele ce
derivă din ele: stat (de o plamă), statorit, stătut, statornicit, a stărui, statornicie,
stăruinţă. Poate și cuvântul stăpân este compus din stă și penes („în posesie”).
Numai vagabonzii nu pot fi stăpâni pe ceva.
(Κύριε ὁ Θεὸς βοἠθι). Ori, precum se vede, nici grecii nu au îndrăznit să pună termenul
Θεὸς la vocativ. Noi zicem până astăzi: „Doamne ajută!”.
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Este greu de spus dacă modificarea lui Dominus Deus în Dumnezeu stă
la originea modificării lui Dominus în Dumnea-voastră, Dumnea-ta, Dumnealui, Dumnea-lor, sau dacă o lege generală, care a produs modificarea lui u din
Domn când este legat de un cuvânt următor nu a funcţionat și în cazul lui
Dumnezeu. Dar, în orice caz, acest Dumnea — ia cuvântului Domn sensul
de distanţă, de stăpânire, de putere aspră, îl îndulcește, îl face familiar. Poţi să
spui Dumnea-ta și unui copil, mai bine zis, în acest caz Dumnea-ta ia și forma
lui Matale sau Mătăluţă. Este o formă de mângâiere, care respectând în același
timp taina persoanei, produce totuși o familiaritate între persoană și persoană,
fie persoana mângâiată mare sau mică. Familiaritatea și respectul se îmbină
paradoxal, eliminând atât grosolănia, cât și distanţa în raporturile dintre persoane. Paradoxul își găsește gradul culminant în cuvântul Dumnezeu.
Românii, deși nu au folosit în relaţiile dintre ei cuvântul distant de Domn,
au folosit expresiile îndulcite de Dumneata, Dumneavoastră, Dumnealor,
Dumneaei etc. Are aceasta la bază un antecedent sufletesc și morfologic în
limba traco-dacă?
Poate tot la fenomenul acesta străvechi al contopirii a două cuvinte întrunul nou, trebuie să încadrăm și expresia mântuire, formată foarte probabil
din manes-tueri, a păstra sufletele strămoșilor. Dar, poate că și cuvântul grecesc mănăstire este tot o contopire din manes și tueri. Este greu să se considere grecescul monastirion derivat din monas, căci monas înseamnă monadă,
o unitate singulară, dar mănăstirea este o obște. Este mai probabil că grecii
au luat termenul monastirion de la traco-dacii deveniţi creștini. Se știe cât de
dezvoltată era la daci tagma „călugărilor” retrași în munţi. Iosif Flaviu aseamănă viaţa esenienilor cu cea a călugărilor daci, deci îi socotește pe aceștia ca
model ai esenienilor21. Dacă au imitat-o esenienii în îndepărtata Palestină, de
ce nu ar fi imitat-o, după ce această viaţă a luat forma creștină, și creștinii din
Orient, începând cu grecii?
Un termen care redă mai adecvat decât termenul Trinitatea, transmis de la
Roma tuturor popoarelor din Occident, taina celor trei Persoane Dumnezeiești
în unitatea fiinţei, este cel de Treime. El este o contopire al lui trei și una, nu este
doar o combinare ca trinitate, care lasă nedeplin unificate cele două laturi ale
Antichităţi Iudaice XVIII, 1-5, apud T. Voștinaru, „Spiritualitatea geto-dacă”, în:
Mitropolia Banatului, 1977, p. 86.
21
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realităţii lui Dumnezeu: unul și totuși trei, sau viceversa. Rostindu-l, poporul
nostru nu se mai gândește când la unu, când la trei, ci se ridică deasupra ambelor acestor înţelesuri la o realitate cu desăvârșire tainică. Ea traduce fidel grecescul τριάς arătând provenienţa directă din acela, dintr-o vreme când strămoșii
noștri nu înţelegeau prin treime, pătrime, cincime, a treia parte, a patra parte,
precum mai târziu, ci întregul întreit, fără a înceta să fie întreg.
d. Un alt procedeu de formare a cuvintelor în limba română este cel de
derivare cu ajutorul unor prefixe la cuvintele existente în vocabularul latin.
Pornind de la prezenţa câtorva cuvinte formate, în Crez, cu ajutorul prefixului în- (latinescul in-), vom stărui apoi asupra acestui procedeu de contopire
în limba română în general, arătând ce uriașă capacitate are limba română
în a spori lexicul și înţelesurile ei, prin folosirea prefixului în- cu tot felul de
tulpini într-o mulţime de forme.
Avem în Crez trei asemenea cuvinte formate de limba română la începuturile ei, ca termeni deosebiţi de cei din Crezul latin impus în tot Occidentul.
De unde provine acest fenomen în limba traco și daco-română? Nu cumva
dintr-o structură a limbii traco-dace?
Aceste cuvinte sunt: înviat, înălţat, îngropat, deosebite de cele ale limbii latine literare, răspândite de la Roma la toate popoarele latine și chiar la
cele germanice din Occident: resurrectus, assumtus, sepultus. Cuvântul înviat
redă mai bine decât cel latin resurrectus și decât cel grec ἀναστάς, care
ambele înseamnă ridicat, sau sculat din nou (asemenea lui Lazăr), starea celui
cu care se întâmplă aceasta. Învierea lui Hristos este o intrare în viaţă prin
excelenţă, nu o revenire la cea dinainte. Aceasta a putut-o spune scurt, fără
multe cuvinte, cuvântul românesc, înviat, prin contopirea lui în- cu viaţă.
Termenul îngropat este o contopire a prefixului în- cu cuvântul traco-dac
groapă22. Faptul acesta nu ne arată poate că forma aceasta de contopire a
unor cuvinte cu prefixul în- este de origine traco-dacă, apropiată în această
privinţă de cea greacă, în care, la fel se formează cuvinte noi cu prefixul ἐν,
deși nu cu înţelesuri prea deosebite? Este de remarcat faptul că, prin acest
prefix, un substantiv produce un verb, un alt adjectiv verbal și un alt sau alte
substantive: îngropare, îngropat, îngropăciune, îngropătoare.
Gheorghe Mihăilă, Dicţionar al limbii românești (sfârșitul secolului al X-lea – începutul
secolului al XI-lea), Ed. Enciclopedică Română, București, 1974, p. 107.
22
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Termenul înălţare și înălţat, este deosebit și el de assumptus și assumptio,
reprezentând o redare mai fidelă a grecescului ὑψοθείς sau poate un înţeles
chiar mai propriu decât cel grec, întrucât prezintă pe Hristos ca fiind activ în
acest act (asemenea lui ἀναβάς) s-a format de asemenea dintr-o contopire a
lui în- cu adjectivul altus, producând și un verb și un adjectiv verbal.
Latinitatea sau traco-latinitatea tuturor acestor termeni din Crez ne face să
credem că nici cuvântul răstignit nu este slav, ci preslav, indicând probabil prin
întâlnirea unui termen latin și grec, o origine tracă, întrucât se pare că traca era
oarecum la intersecţia între latină și greacă. Cuvântul răstignit are de fapt în el
tulpina greco-latină stigma, urmă de cui, sau împunsătură, unit cu prefixul răs-,
ca în cuvântul răsfoire, răscruce, însemnând ca și acelea, o desfacere.
La o anumită apropiere a limbii traco-dace de cea greacă ne îndeamnă
să ne gândim și cuvântul din Crez: s-a întrupat. Traducătorii de la început au
înţeles că σαρκωθείς nu poate fi tradus exact cu incarnatus, întrucât cuvântul grecesc σάρξ, nu este carnea dezorganizată, ci trupul omenesc prin ceea
ce trupul, în traco-română, a putut avea o înrudire cu grecescul ἂνθρωπος.
În aceasta nu se putea zice înantrupat, de aceea s-a zis întrupat.
Procedeul acesta de formare a unor cuvinte noi cu ajutorul prefixului
în- aplicat la diferite tulpini a fost de la începuturile limbii române, sau în
structura ei traco-dacă, un fenomen general. El prezintă două caracteristici:
pe de o parte, el nu înseamnă numai o intrare într-o realitate, sau a unei realităţi în ceva, căci în acest caz ar trebui să se completeze cu lucrul în care se
intră, ci mișcarea de împlinire a unei stări. În al doilea rând, prin acest prefix
se produc adeseori dintr-o tulpină mai multe cuvinte, adeseori cu înţelesuri
destul de deosebite, deși înrudite. Este un mod de înmulţire a cuvintelor și
înţelesurilor, de îmbogăţire a limbii.
Câteva exemple: din rău unit cu prefixul în- se formează: înrăit, înrăire,
înrăutăţit, înrăutăţire. Un adjectiv a dat două verbe, două substantive, două
noi adjective verbale. Din bun se formează: îmbunătăţit, îmbunătăţire, îmbunat, îmbunare; din chip (grecescul τύπος), închipuire, închipuit, întruchipare, întruchipat, cu înţelesuri diferite. Când structura aceasta s-a aplicat
termenu- lui slavon grijă, au rezultat: îngrijesc, mă îngrijesc, îngrijit, îngrijat,
îngrijorat, îngrijorare, mă îngrijorează. Tulpina plin unită cu prefixul în- a
dat împlinire, îndeplinire, căci adeseori în- s-a pus după un alt prefix. Din
lature a rezultat înlăturare; din faţă, înfăţișare și făţarnic, atât acest prefix, cât
și altele, sau o îmbinare a lor, a produs un arbore de cuvinte bogat ramificat.
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O atenţie deosebită trebuie acordată cuvântului cu totul nou, pe care îl
produce în- aplicat ca prefix tulpinii viaţă. Cuvântul nou este învaţă (arom.
n-viţat). Prin învăţătură, omul este introdus în viaţă, la o treaptă nouă a vieţii. Aceasta a voit să ne înveţe cugetarea strămoșilor noștri prin contopirea
lui în- cu viaţa; legătura acestui înţeles cu înviat din Crez pare evidentă. Prin
înviere, se intră nu numai într-o viaţă, ci și într-o cunoștinţă nouă. Nu avem
aici un sens traco-dac al învăţăturii, o legătură între ea și viaţă?
Uneori contopirea produce nu numai noi nuanţe de sensuri ale unei
tulpini, prin modificare și îmbogăţire morfologică, datorită prefixului în-, ci
și sensuri destul de deosebite. De exemplu, a întrece înseamnă altceva decât
a trece, a întoarce altceva decât a toarce și a stoarce, a înjosi, altceva decât jos; a
încheia altceva decât cheia; a îndoi este altceva ca a se îndoi și ca îndoielnic; a
se cruci altceva ca a se încrucișa și a fi la răscruce; a turna altceva ca a se înturna
sau a răsturna; încrezut este altceva ca încrezător sau ca încredinţat etc.
Dacă în alte limbi prefixele lasă morfologia cuvântului neschimbată și
sensul lui în matca fundamentală, limba română a creat de la început, pe baza
unor structuri traco-dacice, prin contopirea prefixelor în cuvintele cărora li
se aplică, nu numai o gamă bogată de forme noi ale tulpinilor respective, ci
și cuvinte noi, din tulpini dezvoltate, cu sensuri deosebite. Limba română a
dovedit astfel o mare flexibilitate și putere de a se dezvolta din ea însăși în
comparaţie cu o anumită rigiditate și monotonie a altor limbi, o mare flexibilitate și creativitate cu ajutorul unui prefix, sau a două prefixe, în orice caz
printr-un mijloc foarte modest. Cum ar zice Constantin Noica, ea a dovedit
o capacitate de a exprima și a înfăptui noi și noi aspecte ale fiinţei, din alte și
alte moduri de întâlnire a noastră cu ea.
e. O pecete fonetică traco-dacică pe cuvintele latine reprezintă, fără
îndoială, și transformarea lui ct în pt sau ft. Astfel avem cazul din Simbolul
credinţei: „șade de-a dreapta Tatălui”. Termenul dreaptă vine de la latinescul directa. Directus cu amprenta traco-dacică a devenit drept, directas a dat
dreptate. De aici au rezultat: a îndrepta, a îndreptăţi. Mai la început se zicea
direptate. O poziţie fizică a primit un sens moral, cum nu este în limba greacă
și latină: lactis a dat lapte, noctis - noapte, coctus - copt, doctor - doftor. Cred că
și cuvântul poftă vine de la grecescul pothos și nu de la slavonescul pohotenie.
Chiar dacă s-a primit și o influenţă de la sârbescul poh-teo, acesta încă poate
să fie influenţat de grecescul pothos. Din greacă, sau dintr-un fond comun
traco-grec mai avem și folos (ofelos), lipsă, drum, a lua (lambano).
465

RESTITUIRI

f. Același fenomen de contopire cu termenii cărora se aplică, se manifestă în fenomenul de prefacere al lui o în u în prefixul aplicat unor tulpini.
Această prefacere se produce prin întâlnirea prepoziţiei con cu diferiţi termeni. Această închidere a lui o în u este propriu-zis o menţinere a lui u cel
vechi din cum în cuvintele în care limba literară a transformat pe cum în con,
în rolul de prefix. Avem aici o dovadă că latina populară orientală vădește
unele semne că nu este fiica, ci mama limbii literare latine, deci trimite la o
epocă în care limbile tracă și latină erau mai puţin despărţite. Litera u, din
Dumnezeu, ar fi un astfel de semn al unei latine preliterare, în care traca și
latina erau foarte apropiate.
Primul exemplu vădit al unei astfel de persistări a lui u în prefixul cum-,
transformat de latina literară în con- sau corn- (după litera cu care începe
termenul cu care se unește) este termenul cuvânt, contopit din cu(m)-ventus
(în latina literară con-ventus). Traco și daco-romanii manifestă, în acest înţeles
al cuvântului, firea lor socială. Cuvântul trebuie să servească realizării unui
acord, unei înţelegeri între oameni. Prin el vin oamenii la o unitate spirituală,
el este menit să îi unească pe oameni, nu să-i dezbine, prin manifestarea unei
afișări egoiste de originalitate, sau prin folosirea cuvântului ca acoperământ al
minciunii. El corespunde grecescului σύν-οδος. Cuvântul nu este numai o
manifestare a mea, ci a mai multora. El se cere după cuvântul altuia, sau după
răspunsul lui, precum al meu trebuie să fie un răspuns la cuvântul altuia. El
are caracterul unui dialog ce servește realizării acordului.
Strâns legat de cuvânt este expresia: se cuvine, este cuvenit. Omul este
dator să vină împreună cu altul la o înţelegere. Așa se cade. Așa este cuviincios;
aceasta o cere cuviinţa, buna cuviinţă. Cât de mult au fost părăsite aceste delicate înţelesuri ale termenului în sensurile latine literare, rămase și în limbile
latine apusene! Convenabilis, convenienter, au dat în limba franceză, convenable, convenienţă etc., care au luat sensul de obligaţii formaliste între oameni,
sau între om și o ordine juridică instituţională. Latina teologică a Apusului
spune că era convenienter să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu și să se jertfească
pentru a satisface o necesitate juridică a principiului dreptăţii. Noi spunem
că se cuvenea ca Dumnezeu să-și arate iubirea întrupându-se și jertfindu-se
pentru noi. El era Cuvântul prin excelenţă, adică Cel ce vine întru întâmpinarea nevoilor noastre. Logos și verbum au devenit în Apus mijloace de exprimare a unei raţiuni impersonale, sau a unui individ nepăsător faţă de alţii.
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Mai nou, cuviinţa, care ţine seama de toţi, a fost înlocuită de egoistul „îmi
convine”, de origine franceză.
Limba română a păstrat și termenul vorbă. Dar el poate deveni ușor
vorbărie a unuia căruia nu-i pasă de ceilalţi, care nu dă loc și altora să spună
ceva. Cuvântul însă nu are o derivaţie peiorativă. Până astăzi se spune: „om
de cuvânt”, „mi-am dat cuvântul”. A nu-și ţine cineva cuvântul este o necuviinţă. Și nu există lucru mai urât ca necuviinţa, ca purtarea necuviincioasă
faţă de alţii. Cuvântul implică astfel persoana în dialog respectuos faţă de alte
persoane și răspunderea pentru cuvântul dat altora, pe când logosul sau verbul poate fi cugetat ca un sens în sine, ca o spusă în sine, în abstract.
Alte exemple de păstrare al lui u în cum- ca prefix sunt: cu(m)-prind (în
latina literară comprendo) fie cu sensul de cuprindere întreagă a unui lucru,
fie în sensul de înţelegere împreună cu altul; cu(m)-nosco (în latina literară
cognosco); cu(m)-fund (în latina literară confundo), cumpăr de la comparare
(căci cine cumpără compară ceea ce dă cu ceea ce primește). Toate acestea
stau în solidaritate cu cuvântul creștin cuminecare, care trebuie să fie și el
prin urmare de la începuturile limbii române, având în el același fenomen
al păstrării lui u, acolo unde limbile latine occidentale, urmând limbii latine
literare, nu l-au păstrat, ci zic communion (de la communio). Dar, aceeași
vechime o dovedește cuvântul împărtășire, format din prefixul în- aplicat
tulpinii parte, cu sensul de iau parte.
O atenţie deosebită merită termenul cu(m)-lego (în latina literară collego).
S-ar putea ca în înţelesul vechi al acestui cuvânt să se fi cuprins și înţelesul
de a citi, citit, fiind apropiat de cuvântul latin lego. Traco-romanii ar fi exprimat mai adecvat operaţia de a lega la un loc literele din actul citirii. Poate că
atunci când a început meșteșugul tiparului, tipografii noștri folosind cuvântul a culege pentru așezarea literelor, una lângă alta, în cuvinte care formează
un text de citit, au urmat acestui vechi sens de citire al cuvântului culeg. Un
proverb vechi al poporului nostru, format din cuvinte exclusiv latine, pare să
indice acest înţeles al cuvântului a culege:
„Câmpul alb, oile negre,
Cin-le paște, le cunoaște,
Câmpul alb, oile negre.”
Tendinţa limbii române spre închiderea lui o în u, care trebuie să fie
foarte veche (pentru că mai târziu nu se mai produce), se vede și din cuvântul
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tuturor (sau tutu-lor). Aici, limba română dovedește o apropiere de limbile
latine din Occident, unde totus din latina literară apare ca tutto (italian), sau
tout (francez). Numai că, în tuturor românesc apare aceeași așezare a articolului
la sfârșit, așa cum nu se întâmplă în limbile latine apusene, arătând interesul
grăbit al spiritului românesc de a indica îndată despre ce, sau despre cine este
vorba. Foarte interesantă ne apare predilecţia pentru u în limba traco-romană,
în cuvântul vechi pururea, care trebuie să fie la origine perrene, în care cei doi
e s-au schimbat în u și n s-a rotacizat. Puterea transformării lui o în u s-a mai
păstrat până de curând, cu aplicare și la cuvinte intrate recent în graiul nostru.
Soldaţii noștri mai ziceau până nu de mult cumpanie în loc de companie, iar femeile spuneau când funcţionau prăvăliile cooperative, că se duc la
cumparativă. Dar, astăzi, forţa scrisului influenţat de către Occident exercită
asupra graiului popular o forţă care-i oprește puterea creatoare pe linia vechilor sale structuri lexicale, fonetice și morfologice.
g. Unele cuvinte traco-latine vechi par să se fi născut din contopirea
unor tulpini cu prefixul ex-. Așa ar fi: spus din ex-pus, spurcat, spurcăciune, din
ex-purgatus; scăpat din ex-capio (ieșit din prinderea în mână), scădere din excader, fiind mult deosebit de cădere, scurtare, scurtătură din ex-curtare, sudoare
din ex-udare, slăbit din ex-labeo, etc. Poate un înţeles mai vechi al cuvântului
latin experiare a dat și termenul traco-daco-latin speriat, izbit de o experienţă
nouă, care de obicei înfricoșează. Derivarea lui din ex-pavor este dificilă din
punct de vedere fonetic. Amintim și cuvântul românesc smintit, cu un înţeles
unic din ex-mente. Cuvântul are foarte multe aplicări.
h. Multe cuvinte noi au rezultat în limba română cu ajutorul negaţiei
ne, ca prefix, aplicată la diferiţi termeni, contopindu-se cu ei, cărora le servește ca prefix. Această contopire trebuie să fie dinainte de influenţa slavonă,
deoarece o vedem în cuvântul „nevăzutelor” din Crez. În limba latină, conjuncţia ne are un înţeles limitat: să nu; ea stă pe lângă conjunctivul verbelor.
La francezi este legată tot de verbe: „il ne dit pas”. La traco-daco-romani ea
nu mai stă separat, ci se contopește cu unele adjective sau adjective verbale,
care primesc astfel uneori nu numai înţelesurile corespunzătoare negative,
ci înţelesuri noi. Astfel avem: nefăcut, necugetat, nesocotit, nedorit, nesătul, nenorocit, nelegiuit. Ele au încă totuși o legătură cu înţelesurile pozitive
ale tulpinilor cu care a legat acest prefix, deși au în ele o mai mare doză de
pasiune personală, în caracterizarea persoanelor și lucrurilor exprimate prin
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legarea acestei negaţii de tulpinile respective. Dar ne-tot, ne-bun (înnebunesc)
au înţelesuri mult deosebite de contrarul lor: tot, bun.
Când termenii slavi, au intrat în limba română, deja definită în structura
ei, limba română i-a adaptat acestor structuri morfologice ale latinii populare
orientale, i-a „latinizat” morfologic și le-a dat înţelesuri noi. „Năzdrăvan”
înseamnă altceva decât nezdarovîi; el a primit un înţeles pozitiv, de minunat,
de fermecat. „Neisprăvit” din ispraviti a primit un înţeles spiritual de om
neîntreg. „Nemilos”, care are legătură cu grecescul ἒλεως, a fost încadrat și
el în vechea structură traco-latină, primind o nuanţă nouă, conformă sensibilităţii limbii române.
Dar, în limba română avem pe lângă „năzdrăvan” și „năzdrăvănie” cu
alt sens și „înzdrăvenit” sau „neînzdrăvenit” cu sensul de devenit sănătos sau
încă nu. Toate trei formele s-au născut printr-o îmbrăcare în structura latină.
Dar prefixul ne- este așezat adeseori înainte de un cuvânt prevăzut cu
prefixul în-, ca: neîndemânatic, neîntors (cale neîntoarsă, a dormit neîntors),
neînsămânţat, neîndulcit, neîmbunătăţit, dând de fiecare dată un sens nou,
faţă de cuvântul născut numai cu ajutorul prefixului în-.
O evoluţie interesantă s-a întâmplat cu cuvântul voie, prevăzut cu prefixul
ne-. Pe de o parte, s-a produs expresia nevoie, sau de nevoie (de voie, de nevoie).
Sensurile acestora sunt deosebite. Însuși sensul cuvântului nevoie nu este unul
singur: mă aflu într-o nevoie, sau am trebuinţă (nevoie de ceva). Dar, un sens cu
totul opus avem în cuvântul nevoinţă (osteneală ascetică), neplăcută unei voinţe
inferioare, dar ferm susţinută de o voinţă superioară, care duce cu ea voia inferioară, fără să vrea. Prefixul ne- este combinat uneori și cu prefixul extra- (stra)
ca în nestrăbătut, nestrăpuns; alteori prefixul ne- stă înaintea prefixului pre-, ca
neprescurtat. Se poate spune că în ultimul cuvânt avem două prefixe înainte de
ne-, pre- și ex-. Tot așa avem două prefixe înaintea lui în-, în cuvintele neprevăzut, neîmpreunat, ne-încuviinţat, ne-pre-cu-peţit etc.
Mai nou, de când în limba română pătrund cu duiumul termenii francezi
ca o tranșă cu mult mai abundentă decât tranșa slavă, intrată din secolul al
VII-lea, odată cu ea intră și o structură nouă, și anume, alături de negaţia ne
intră și negaţia in. Din fericire, limba română păstrează și vechiul ei prefix ne-,
aplicându-l uneori chiar cuvintelor franceze. Negaţia in este aplicată mai ales
adjectivelor care exprimă o posibilitate, pentru a le arăta ca imposibile, spre
exemplu, imposibil, inadmisibil, indicibil, inefabil, incomprehen-sibil, intraductibil, neutil. Primindu-le pe acestea, limba noastră se adaptează într-o oarecare
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măsură în mod sporit la latina literară, prin intermediul limbii franceze. Dar,
limba noastră adaugă acestor cuvinte un plus de apropiere de latina literară,
conform unei structuri a ei proprii, introducând între b și l un i: imposibil în
loc de impossible. Mai ales o face aceasta cu substantivele adjectivale luate din
limba franceză, zicând imposibilitate, în loc de impossibilité. Pe lângă aceia, din
fericire limba română nu renunţă, chiar când împrumută alte cuvinte din limba
franceză, să le adauge și negaţia sa ne- ca prefix, când vrea să exprime contrariul, înlocuind prin el pe franţuzescul non, care rămâne în franceză necombinat
cu cuvintele respective. Românii continuă să spună: neverosimil, nesoluţionat,
neesenţial, nedecis, neconfundat, neexplorat, neagresiune, nesincer, uneori aplică
chiar adjectivelor franceze, care arată o posibilitate, prefixul ne-: neglijabil.
În general, după îmbogăţirea lexicală din trecut cu termeni slavi latinizaţi morfologic și în parte semantic, limba noastră traversează acum o perioadă de îmbogăţire lexicală, dar și morfologică cu termeni francezi de origine
latină. Dar, este bine ca lexicul francez și structurile morfologice franceze să nu
oprească folosirea lexicului nostru vechi latin și a formelor lui morfologice de
îmbogăţire de la origine, precum nici lexicul slav latinizat nu a putut face acest
lucru. Altfel, pierdem variantele multiple ale diferitelor înţelesuri apropiate;
pierdem posibilitatea îmbogăţirii vocabularului limbii cu cuvinte și sensuri noi,
prin propriile mijloace interne ale acesteia, dacă le lăsăm în desuetudine. Este
bine să zicem și inutil, dar este bine să nu lăsăm nici termenul nefolositor. Este
bine să zicem și imagine, dar să nu părăsim nici chipul și icoana. Este bine să
zicem și om activ, dar este bine să zicem și om vrednic și harnic. Este bine să
zicem și imposibil, dar este bine să zicem și „cu neputinţă”. Pierzând variantele
străvechi, limba noastră și-ar sărăci sensurile și ar deveni un jargon franţuzesc,
riscând ca odată cu portul și cu datinile care ne caracterizează sufletește, să pierdem și limba noastră și să ne pierdem astfel ca popor.
i. Amintim și despre cuvintele noastre străvechi, formate din unirea
unor tulpini cu prepoziţia extra ca prefix: stră-lucit (din extra-lux, lu-cis); străbat (din extra-batuo); stră-vechi (din extra-veterus); străpung (din extra-pungo).
Toate înseamnă altceva decât simpla combinare între înţelesul prepoziţiei
extra și cel al tulpinii respective.
Apoi, dacă cuvântul trimitere a rezultat din contopirea prefixului trans cu
mittere23, cuvântul trăire trebuie să fie din trans-ire. Viaţa este trecere. Poate
23

p. 84.
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niciun popor nu a exprimat atât de clar sensul acesta al ei. Poporul zice: „Și-a
trăit traiul, și-a mâncat mălaiul”, adică porţia de hrană rânduită lui.
j. Am arătat într-un articol anterior din Ortodoxia 4, din anul 1978,
vechimea probabilă a termenului biserică la traco-romanii din Peninsula
Balcanică, odată ce pe coasta apuseană a Asiei Mici, la Smirna, locașul creștin
era numit încă din a doua jumătate a secolului al II-lea, βασιλικὴ αὐλή.
Dar, la traco-romani el a luat sensul spiritual de casa împăratului ceresc, nu a
unei adunări indefinite (ecclesia). El a fost dat slavilor sub forma prescurtată
a lui ţercva. Din cel mai vechi timp a intrat la traco-romani și cuvântul templum (nefolosit în Occident), care după un timp a rămas folosit numai pentru
tâmplă. Uzul lui pentru biserica întreagă l-au împrumutat de la noi maghiarii
când s-au încreștinat în secolul al XI-lea, întâi sub influenţa creștinismului
nostru. Meșterul care construia tâmple s-a numit tâmplar, iar faptele ce se
săvârșeau în templu, întâmplări, ca niște evenimente deosebite. Întâmplarea
nu are numai sensul de eveniment produs, conform rânduielilor obișnuite, ci
și de eveniment care s-a produs mai presus de aceste rânduieli. Credincioșii
văd în astfel de întâmplări și o intervenţie superioară ordinii naturii. Sensul
acesta al întâmplării s-a născut pentru că termenul însuși a pornit de la evenimentele „întâmplate” în biserică.
1. Un fenomen străvechi al limbii române, desigur o structură traco-dacică
impusă cuvântului latin este cel al rotacizării lui l între două vocale, mai ales în
unele diminutive. El trebuie să fie foarte vechi, de la începuturile limbii române,
căci nu avem dovezi despre forma nerotacizată a respectivelor cuvinte. Astfel, avem
rotacizarea lui l între două vocale, în cuvinte precum soare (sole), dor (dolum), măr
(milum), păr (pilum) etc. Dar, fenomenul rotacizării lui l între două vocale s-a
produs în mod general în diminutivele terminate în olus și ola: ioetiolus - fecior,
foetiola - fecioară, pediolus - picior. Fenomenul a continuat să rămână în uz până
astăzi pentru alte multe diminutive formate de oricine dorește să mângâie. Limba
română se îmbogăţește continuu și prin formarea lor. Cine poate socoti numărul
actual al lor, cu atât mai mult pe cel posibil!
Până astăzi românul și mai ales românca are plăcerea să spună ochișori,
mustăcioară, feţișoară, buzișoare, frăţior, puișor, pruncușor, bădișor, depărtișor, tămâioară, trestioară etc. Piciorul pierzându-și sensul de diminutiv pentru vechimea lui, a devenit picioruș, printr-un nou sufix diminutival, feciorul
a devenit fecioraș.
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Așadar, există o distincţie destul de sigură între diminutivele în -or, oară
străvechi și cele ce continuă să se formeze: cele vechi, aproape că și-au pierdut
sensul de diminutive. Astăzi, aproape că nu mai știm despre fecioară, fecior,
picior că sunt diminutive. Fecioara și-a păstrat în mod principal sensul de fată
neprihănită. Dar, la început fecioara, ca apelativ pentru Maica Domnului,
a trebuit să aibă și sensul de fată în fragedă tinereţe. Și ceva din el a mai
rămas încă și astăzi. Creștinii aud adeseori în biserică cântându-se despre
„Mielușeaua lui Dumnezeu”. Românii au avut, gândind la Maica Domnului,
o preferinţă pentru un cuvânt cu acest sens, cât timp în Occident s-a ales de la
început un cuvânt cu sensul de fată, apoi de femeie rămasă fizic neprihănită.
Asupra marii atracţii a poporului nostru pentru diminutive a vorbit
Sextil Pușcariu și apoi Constantin Noica. Ultimul, redând o observaţie a
primului, zice: „După Sextil Pușcariu, prima trăsătură în specificul românesc
al limbii este folosirea largă, mult mai largă, de pildă, decât limbile franceză
și germană a sufixelor diminutive. Ele nu arată numai ceva mic, ci au și o
mulţime de alte funcţii. În timp ce sufixele augmentative exprimă dispreţ
și peioraţie, „nu e cal, ci căloi”, citează Pușcariu, „cele diminutive exprimă
admiraţie, dragoste, simpatie”24.
S-ar putea spune că nu există cuvânt din care românul să nu derive mai
multe diminutive. Astfel, din bun derivă bunuţ, bunicel, bunișor, fiecare cu
alt sens: bunicel și bunișor exprimă un lucru nu de tot bun, bunuţ, exprimă
o afecţiune faţă de cineva care este bun. Astfel, generalizând, se poate spune
că diminutivele nu mângâie numai, dar și exprimă diferite grade și aspecte
nuanţate ale calităţilor sau ale fiinţei în general.
Constantin Noica, fiind preocupat de o filosofie proprie a semnificaţiei
„fiinţei” în limba română, spune că diminutivul prin înţelesul lui „dă realitate
sau fiinţă abstractului, ni-l face accesibil nouă”. „Diminutivul nu micșorează
întotdeauna: într-un sens sporește, căci înfiinţează. Și de altfel, dacă te gândești bine, nu reprezintă oare orice creaţie un fel de micșorare, de restrângere,
de delimitare? Un om prea împlinit nu este pe măsura vieţii noastre și nu este
o făptură aievea. Creaţia trebuie să aducă delimitări în universul de gând și
de frumuseţe al lumii”25.
24
25
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Ni se pare însă că nu toate diminutivele micșorează sau delimitează. Mai ales
nu o fac aceasta în sens rău. Unele prelungesc într-un orizont de taină calităţile și
frumuseţile persoanelor cărora se aplică, fără a le face mai puţin reale și familiare.
S-ar putea spune că diminutivele descoperă sau creează prin legăturile noastre de
multe feluri cu lucrurile, dar mai ales cu persoanele, tot felul de gradaţii, aspecte
nuanţate ale acestora, iar pe de altă parte, ne fac universul familiar, apropiat,
intim, când ele exprimă sentimente de delicateţe faţă de ele, sau dezagreabil, distant, când exprimă aspecte urâte, întunecoase, necomunicative ale lui.
Nu întotdeauna vrem să coborâm prin diminutive pe cineva sau ceva
dintr-o sferă prea înaltă, ci de multe ori îl ridicăm în acea sferă, sau dăm
expresie acelei sfere în care se află, deși, pe de altă parte, tocmai prin aceasta
ne este cel mai apropiat, mai apropiat decât cei răi, egoiști și mici sufletește.
În cazul din urmă, diminutivele mai degrabă ne distanţează de cei ce sunt așa.
De aceea, sunt atât diminutive cu sens pozitiv, afectuos, cât și diminutive cu sens de dispreţ. Un „bădișor” este pe un plan mai înalt decât un bade
simplu. Și totuși mândra îl simte mai apropiat, prin bunătatea, prin calităţile
lui alese. Bărbăţelul este, dimpotrivă mai puţin decât un bărbat, dar nevasta
are o oarecare silă de el; el îi devine distant. Dar nu întotdeauna „bărbăţelul”
are acest sens.
Socotim faptul că Noica a surprins unul dintre sensurile românești
pozitive ale diminutivelor. Dar reflexiunile lui suscită, tocmai prin aceasta,
la descoperirea unor noi sensuri implicate în ceea ce spune el despre diminutive. Diminutivele redau o lume a nuanţelor, a unor nesfârșite nuanţe.
Diminutivele redau uneori o graţie negrăită a fiinţei, chiar prin faptul că
exprimă atitudinile de nesfârșită sensibilitate faţă de realitate.
De aceea, apropierea de noi a celor numiţi cu diminutive pozitive nu are
atât un sens de coborâre de la o frumuseţe morală la un mod de viaţă amestecat cu compromisuri și cu impurităţi, ci este uneori simţită ca o apropiere
a celui tare, curat și voinic, în această calitate a lui, de cei mici, din iubirea
faţă de ei, pentru a le face parte de bunătatea, de frumuseţea, de curăţia lui,
pentru a-i ajuta să devină ca el. Prâslea, deși este mai mic decât fraţii săi, este
mai voinic decât ei. El se face uneori atât de mic (aparent doar), încât se vrea
ocrotit și mângâiat de cei mai mici, pentru că dorește și el să trezească iubirea
acestora faţă de el. Se deschide aici un alt plan decât cel al dimensiunilor
exterioare și fizice.
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„Badea” dorește să fie văzut de mândră ca „bădișor” pentru că dorește să
fie mângâiat și ocrotit de ea. Dar în fapt rămâne, în planul proporţiilor fizice,
„puternic”, „voinic”. În planul sufletesc se arată superior, pentru că se arată
sensibil la iubire. De aceea, atât prin calităţile lui fizice, cât și prin cele sufletești el este admirat de mândră, este văzut ca fiinţă ideală. Atât prin faptul că
este voinic, cât și prin faptul că se dorește după ocrotirea și mângâierea ei, îi
dă și mândrei mai multă viaţă, mai multă fericire.
Socotim că aici avem o confirmare și o reflectare a valorii coborârii (a
chenozei) Fiului lui Dumnezeu prin întrupare, la oameni, făcându-se prunc,
care se cere ocrotit, mângâiat cu duioșie de către noi, bucurându-se de iubirea
cu care răspundem iubirii Lui. Niciun popor nu a dat mai multă expresie
relaţiei de tandreţe ce se realizează între Dumnezeu Cel coborât la starea de
pruncie și între omul care se simte îndemnat să-L mângâie cu cuvintele cele
mai gingașe, ca poporul nostru în colindele sale. Aceasta, desigur, pentru că
niciun popor nu a realizat atât de mult această relaţie. Pruncușorul este legănat cu grijă și îndemnat să nu mai plângă. Dumnezeu cel întrupat ca pruncuţ
se predă în grija oamenilor, iar aceștia îl mângâie cu cuvintele: „mititel, înfășeţel, în scutec de bumbăcel”.
Astfel, Dumnezeu are nevoie de iubirea noastră mângâietoare pentru a
crea în noi putinţa de a fi mântuiţi; mântuirea înseamnă ridicarea noastră din
nepăsarea și asprimea sufletească, înnobilarea noastră prin delicateţe. La fel
„badea”, deși mai voinic decât „mândra” are nevoie, de pe altă parte, de mângâierea ei, care îi dă tărie. Cei mici au valoarea lor în ochii celor mari, dacă iubirea
liber consimţită este relaţia care trebuie să domnească între toate și pe toate să
le apropie și să le „egalizeze” într-un anumit sens, pe un plan superior.
Și aici se arată din nou o trăsătură a creștinismului românesc, care nu Îl
vede pe Fiul lui Dumnezeu, precum confesiunile occidentale, întrupându-se
pentru a plăti prin răstignire un echivalent juridic Dumnezeului care pretinde cu neîndurare un echivalent din partea omului, pentru jignirea ce I s-a
adus, ci pentru a ne arăta dragostea Lui, și prin aceasta, să ne câștige dragostea noastră, făcându-se în acest scop asemenea nouă.
Aceasta arată poate că niciun popor nu a dezvoltat și extins atât de mult
această trăsătură a creștinismului răsăritean, genuin, ca poporul nostru. El a
spus lui Dumnezeu „Dumnezeu drăguţu”, prin care mângâie pe Dumnezeu,
cum își mângâie mândra „drăguţul ei” pământesc („drăguţul” acesta fiind el
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însuși un diminutiv), fără ca prin aceasta Dumnezeu să înceteze să rămână
Dumnezeu, așa cum nici „drăguţul” pământesc nu încetează a avea o forţă,
pe care nu o are mândra.
Până astăzi băieţii și mai ales fetele îi spun tatălui și „tătuţă”, sau „tăicuţă”, îl prind în braţe și-l mângâie ca pe un copil, și el se bucură de aceasta,
deși rămâne tată care-i ocrotește și în care își pun toată încrederea.
Așa cum Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, deși mângâiat ca un pruncuţ
de mamele credincioase, rămâne în același timp departe prin firea Lui dumnezeiască sau „depărtișor”, sau „departe, dar nici prea foarte”, așa ne este și
orice om iubit de noi și care ne iubește, pe de o parte, aproape prin iubirea
lui, pe de altă parte, departe prin taina lui: dar mai ales ne rămân aproape și
departe, mama, tata, badea, soţia, copiii, cu atât mai mult, cu cât atunci când
sunt departe ne trimit dorul lor, ne determină să-i dorim și ei înșiși ne doresc.
Alteori, diminutivul nu coboară pe unul mai mare la cei mai mici, ci
apropie sufletește două persoane. Astfel, mândra devine pentru badea „mândruţă”, iar soţia devine „soţioară”. Prin aceasta se exprimă nu atât faptul că
mândra și soţia sunt mai mici, ci intimitatea în care își simte badea mândra,
sau bărbatul soţia și mângâierea ce se simte îndemnat să le-o acorde. Și în
acest sens, socotim faptul că Noica are dreptate când spune: „Lumea contemporană trebuie diminutivată”26. Dar aceasta cere o sensibilizare spirituală
asemenea celei românești.
Mai trebuie menţionat faptul că diminutivele mângâietoare admirative
se folosesc mai mult pentru persoane, pentru mădularele lor, sau cel mult
pentru hainele cu care se îmbracă, pentru uneltele sau pentru lucrurile pe
care le folosesc. Aici, poporul nostru arată înţelegerea deosebită pentru taina
minunată a persoanei. De aceea, toate numele de persoane își au diminutivele lor. Ele exprimă și întreţin o relaţie de delicată intimitate și admiraţie
între persoane. Desigur, toate popoarele au diminutive pentru numele de
persoane, dar parcă la unele popoare diminutivele mai mult coboară persoanele la treapta unor mici animale drăguţe, dar lipsite de taină.
Considerând că persoana și relaţiile interpersonale sunt realitatea care
ne stă mai mult la inimă, urmăm învăţăturii Părinţilor răsăriteni, după care
„substanţa” sau „fiinţa” nu există decât în ipostasuri, în persoane și cum
26
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persoana nu poate fi singură, realitatea cea mai plină, cea mai palpitantă este
cea a relaţiilor interpersonale. În acest sens, înţelegem că unele diminutive,
exprimând delicateţea acestor relaţii, întemeiază realitatea cea mai consistentă, precum spune Constantin Noica.
În general, prin diminutivele atât de esenţiale limbii sale, poporul român
trăiește creștinismul său și odată cu el întreaga realitate ca un creștinism și ca
o realitate a simţirii prin excelenţă, al delicateţei, deci al celei mai intense realităţi. Nici creștinismul, nici realitatea ordinii personale și a lumii obiectelor,
nu sunt pentru el niște realităţi exclusiv juridic ordonate, o ordine exterior
reglementată, o ordine care asigură existenţa netulburată a tuturor printr-o
juxtapunere bine delimitată a lor, dar fără nicio interioritate reciprocă.
Dacă diminutivele au această putere creatoare de mai intens simţită realitate, prin intimitatea ce o creează între persoane, ele presupun persoanele
ca factorii specific creatori, care își sporesc reciproc viaţa prin cuvintele lor
admirativ-mângâietoare. Socotim faptul că Noica subînţelege același lucru
când declară că se naște cuvântul, asemenea unui răsad ce crește într-un
arbore bogat ramificat cu ramuri mai groase și mai subţiri, pe care oamenii
le pot sesiza în general, dar care își păstrează în ele mereu alte sensuri virtuale, delicate, aproape indefinibile27, ce rămân să fie descoperite în viitor. Dar
ideea aceasta ne duce inevitabil să vedem originea cuvântului cu multitudinea ramificaţiilor lui actualizate și potenţiale și cauza conducerii procesului
lui de dezvoltare în Cuvântul personal suprem, sau de temelie, care și-a sădit
și trezește cuvintele cu toate ramificaţiile lor posibile, în cugetarea lor și în
constituţia lor comunitară. Prin cuvintele lor, ei răspund Cuvântului suprem
și necesităţii de comuniune cuvântătoare cu semenii.
Numai oamenii vorbesc, dar este drept faptul că nu vorbesc numai din
libertate, ci pentru că trebuie să vorbească, pentru că așa sunt făcuţi, pentru
că în spiritul lor s-a sădit o anumită ţesătură virtuală a cuvintelor, legată cu
realitatea lumii, care s-a dat în legătură cu ei. Și această ţesătură trebuie să
fie sădită de cineva care are în sine și El virtualităţile cuvântului, sau puterea
de a crea fiinţe cuvântătoare, legate cu El și între ele prin firele nesfârșite ale
cuvintelor. Astfel, cuvintele au în ele virtualităţi nesfârșite, pentru că nesfârșite sunt virtualităţile Celui în care au ele ultimul izvor, Celui care îi silește pe
27
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oameni să cuprindă tot mai mult din înţelesurile Lui și din ale lumii create
de El și să le exprime.
m. Semnificativă pentru originea și pecetea răsăriteană a lexicului creștin
al poporului nostru este și expresia „Împărăţia Ta” din „Tatăl nostru” (Vasileia
Sou). În Occident, expresia greacă s-a tradus cu Regnum Tuum. De aici și
expresia noastră „Împărăţia cerurilor”, spre deosebire de expresia latinităţii
occidentale: regnum coelorum. Regnum are un înţeles mai rece, de dominator, mai abstract (de stăpânire), conform tendinţelor de stăpânire pământească spre care s-a îndreptat Biserica Romano-Catolică, constituindu-și un
„regnum” al ei după chipul celor lumești. Înţelegerea „Împărăţiei cerurilor”
ca deosebită de stăpânirile lumești s-a reflectat într-o oarecare măsură și în
basmele poporului nostru despre o împărăţie bună, pașnică, fericită, a unui
împărat bun, despre o zonă superioară, prea frumoasă și aproape minunată a
realităţii, deosebită de zona în care trăim noi, cei aflaţi în afara ei.
Aceasta exprimă poate nostalgia din trecut a strămoșilor noștri dacoromani, rămași la marginea împărăţiei sub năpăstuirile năvălirilor popoarelor migratoare. Chipul acesta idealizat al „împăratului” și al „împărăţiei lui”
s-a accentuat după ce poporul nostru a auzit despre încreștinarea împăratului
Constantin cel Mare și despre libertatea la care au ajuns creștinii, în cadrul împărăţiei romano-bizantine, în vreme ce poporul nostru a continuat să sufere sub
persecuţia popoarelor migratoare necreștine (slave și a resturilor păgânismului
autohton), fiind sub ameninţarea „zmeilor” (cuvânt combinat din slavonescul
zmia, balaur și zeul latin), care își aveau reședinţa în niște palate întunecate,
greu accesibile. Adeseori, câte un tânăr viteaz din această regiune era trimis de
vreun jude sau de vreun cneaz din aceste părţi cu vreo solie la împăratul cel bun
al împărăţiei în care trăiau fraţi ai noștri în pace și în liniște (traco-romanii din
împărăţia de dincolo de Dunăre, de dincolo de munţi și ape) de sub împăratul
de la Bizanţ. Împărăţia aceasta a basmelor are ceva din amestecul de real și mai
presus de real al „Împărăţiei cerurilor” sau viceversa.
Alteori, acest tânăr viteaz trebuie să elibereze din palatul unor zmei vreo
tânără fată răpită de ei și dusă în palatul lor.
Aceste forţe întunecate se biruiesc nu cu o forţă fizică, căci poporul nostru se află în inferioritate din acest punct de vedere, ci mai mult, prin isteţimea și frumuseţea morală a lui Făt Frumos, reprezentantul unui popor cu așezământ, plin de cuviinţă. El este prieten cu furnicile, cu albinele; cai ascunși
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sub chipuri nearătoase se prefac prin prietenia ce le-o arată Făt Frumos, în
cai plini de putere, năzdrăvani, în ajutoare pline de înţelegere și de simţire
pentru stăpânul lor, datorită iubirii ce le-o arată. Pentru isteţimea și vitejia lui
unită cu bunătatea, Făt Frumos este primit cu bunăvoinţă de către împăratul
la care ajunge după multe osteneli și fapte de vrednicie, aducându-i solia de
la „împăratul” (cneazul) din părţile rămase departe de împărăţia lui.
Creștinismul răsăritean cu învăţătura lui despre viaţa de comuniune ce
o reprezintă „Împărăţia cerurilor” și cu cea despre transfigurarea cosmosului,
care implică și o umanizare a lui, își arată și în aceasta spiritul lui propriu.
Dar, în expresia românească, acest înţeles și-a primit o împlinire deosebit de
accentuată; ea reprezintă acea ţară de dor, după care năzuiește cu deosebită
intensitate sufletul românesc28.
Să rezumăm cele spuse despre limba noastră în câteva caracteristici ale
ei și într-o concluzie practică: structurile traco-dacice imprimate lexicului
latin arată vechimea dar și originalitatea limbii noastre, nu numai faţă de cele
nelatine, ci și faţă de cele latine.
Aceste structuri i-au dat limbii latine primite de noi o mare flexibilitate și
putere creatoare. Prin aceasta, i-au dat o extraordinară putere de nuanţare a sensurilor ascunse în același lucru, persoană, sau atitudine faţă de ele. Rezultatul a
fost o ramificare a cuvintelor nu numai pentru că lucrurile, faptele și sentimentele sunt multe, ci și pentru că în ele apar o mulţime de nuanţe, de gradaţii și
pot provoca nesfârșite nuanţe de simţiri și atitudini interioare.
Universul este umanizat astfel, prin limba noastră, într-un mod deosebit
de accentuat, nu doar umanizat în general, ci și personalizat, căci fiecare persoană îl trăiește și îl exprimă pe măsura sentimentelor sale proprii, determinate de o mare complexitate a relaţiilor interpersonale, trăite și ele cu aceeași
mare capacitate pentru nuanţe.
4. Bogăţia aceasta de nuanţe a formelor și înţelesurilor provenită din
aceeași tulpină, născându-se din bogăţia simţirilor faţă de lucruri, de persoane și de fapte, determină cuvintele să nu exprime numai feţele și dimensiunile fizice ale lucrurilor, ci și înţelesurile lor de ordin spiritual și sentimentele sufletești faţă de ele. Aceasta duce la o concentrare a planului sensibil
și spiritual al realităţii în aceleași cuvinte. Părinţii Bisericii, când au dorit să
28
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prezinte planul spiritual (contemplativ) al unor fapte și istorisiri biblice, a
trebuit, să anunţe că trec de la planul sensibil al acelora, la înţelesul lor spiritual. A trebuit să spună, de exemplu, că șederea Fiului de-a dreapta Tatălui
nu dă o indicaţie fizică, ci una spirituală, pentru că cele două înţelesuri sunt
exprimate prin cuvinte deosebite (dextera, justus). La noi, aceleași cuvinte
exprimă și planul sensibil și cel contemplat. Drept arată și o poziţie fizică, dar
și o stare de suflet („stai drept”, „om drept”). Aceasta explică marele potenţial
poetic al limbii române. Conţinutul spiritual al realităţii nu este deosebit de
cel sensibil.
Dat fiind aceste însușiri de neobișnuită originalitate și expresivitate și
atât de bogatele valenţe creatoare ale limbii române, ne cuprinde tristeţea
când vedem cum se renunţă la acest aur pentru sticlele colorate, dar fără
substanţă, și pentru tinichelele de simplistă rezonanţă și fără maleabilitate,
ale unui lexic străin, împrumutat într-o măsură tot mai mare, ba chiar atât
de mare, încât aproape ne pierdem limba proprie și, cu aceasta, identitatea
noastră etnică.

Summary: The Old Age and the spirituality of the Romanian Christian
Terminology, in Like-Mindedness with the Romanian Language Generally
The presence of the Christians among the Thraco-Romans dates back to the
time of Saint Apostle Paul’s teaching, and also of his disciples southward of the
Balkan Peninsula, as well as Saint Apostle Andrew’s sermonizing at the Black Sea
and in Dobrudja. A special attention was paid to our Christian basic terminology
which, although of a Latin origin, was different from the Latin terminology propagating from Rome all over the Latin western world. The terminology that gives
expression to our primary and basic Christianism, instead of being the proof of our
having received Christianism directly from Rome, contrariwise shows that we have
not received it from Rome, but from the missionaries who, just for having not come
from Rome, have failed to bring us the terminology sanctioned up there; having
learned the language of the people they had found here-just, and with the purpose of
preaching, they selected for the first time from the natives language the Latin words
corresponding to Christian notions, or rather they forged the terminology the best
fitted to Christianism, with the help of the first converted of our race, who might
have also known the Greek language spoken by the missionaries.
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Christianism became established within our people during the very period in
which the Romanian language was assuming a shape. There was a great relationship
between the language of the Thraco-Dacians and the language of the Romans, a
much greater one than between the Greek, the Illyrian and the Latin. It is the reason
why, the Latin could be easily adopted by the indigenous population.
The basic Christian terminology came out concomitantly with the first
Christian Traco-Romans. We can notice in some Christian terms of a Latin origin (used by our ancestors at the beginning of their Christianization, which proves thereby their old age as race and Christians) the emergence of new words with
consolidate meaning, as a result of old terms melted together, which appear to have
themselves a Thraco-Dacian origin. When the Slavic terms had penetrated into the
Romanian language (whose structure was already well-defined), this one adapted
them to the morphologic structure of the eastern low Latin, i.e. morphologically
„latinizing” them and giving them new meanings.
Having grown lexically rich in Slavic terms, definitely latinized from a
morphologic and partially semantic point of view, our language went through a
period of growing lexically and morphologically rich in French terms of a Latin origin. The Thraco-Dacian structures inculcated upon the Latin vocabulary show their
old age, but equally the originality of our language, not only towards the non-Latin
languages, but also towards the Latin ones.
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