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MESAJE — SCRISORI IRENICE
MESAJUL
PREA FERICITULU I PĂ R IN TE PA TRIA R H TEOCTIST
ADRESAT LUCRĂRILOR CONVENŢIEI CONSILIULUI NAŢIONAL
PEN TRU UNIRE
în ziua de 24 ian u arie 1992, s-au d esfăşurat la T eatru l N aţional
Vasile A lecsandri» din Iaşi lucrările C onferinţei recent în fiin ţatu lu i
Consiliu N aţional p e n tru U nire. A u p articip at num eroşi invitaţi : p er
sonalităţi ale vieţii publice din ţa ră şi din M oldova de dincolo de P ru t,
senatori, parlam entari, scriitori, rep rezentanţi ai diverselor partide po’itice, rep rezen taţi ai a u to rităţilo r locale etc. Din p artea Bisericii O rto
doxe Rom âne au p articip at : II.PP.SS. M itropoliţi Daniel al M oldovei
şi Bucovinei, A ntonie al A rdealului şi N estor al Olteniei.
La începerea
Fericitul P ărin te
lucrări în tru c ît la
tative superioare

lucrărilor, I.P.S. M itropolit D aniel a a ră ta t că P rea
P a tria rh TEOCTIST nu a p u tu t participa la aceste
B ucureşti se desfăşoară lu crările organelor reprezen
ale Bisericii O rtodoxe Rom âne.

I.P.S. Sa a dat apoi citire M esajului, transm is de Prea Fericitul
Părinte Patriarh T e o c t i s t p articipan ţilor lucrărilor Convenţiei, în
care se spune :
«In p rim ul rină. im plor ajutorul lui D um nezeu asupra lucrărilor
C onvenţiei naţionale p en tru Reîntregirea Rom âniei.
Cu sentim entele
jrăţeşti de com uniune, dragoste şi încredere, sîn t sufleteşte alături de toţi
cei prezenţi, neputînd participa personal avînd convocate lucrările A d u 
nării Naţionale Bisericeşti şi ale S jîn tu lu i Sinod.
R eîntregirea neam ului şi a păm în tu lu i nostru strămoşesc, sfîrtecat
abuziv şi dureros, de la tru p u l ţării, se cere îm plinită de noi toţi, urm înd pilda vrednicilor noştri înaintaşi şi a tu tu ro r acelora care şi-au
dat viaţa p entru credinţă, lim bă şi glie strămoşească.
Din tărîm ul vieţu irii lor în lum ina D uhului S fîn t, de dincolo de
m orm intele cunoscute şi necunoscute, presărate departe de vatra părin
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tească în E st şi V est, cetele de eroi ne cheamă la întregirea fruntariilor
apărate cu jertfe de Ş tefa n cel M are şi S fîn t, şi de toţi vrednicii noştri
înaintaşi. Fiecare fiu al plaiurilor noastre străbune trebuie să contri
buie la vindecarea rănii care sîngerează tru p u l ţării şi su fle tu l poporu
lui nostru, de atîtea ori supus um ilinţelor, suferinţelor şi răstignirii in
istorie.
Cu credinţa în ajutorul lui D um nezeu şi a sfinţilor m qrtiri din
neam ul nostru şi inspiraţi de înţelepciunea strămoşească, să ne u n im
cugetele şi sim ţirile ca în arm onie să săvîrşim reîntregirea Rom âniei
ca pe u n act sfîn t de dreptate şi adevăr, în faţa lui D um nezeu şi a
istoriei.
A şa să ne ajute D um nezeu !».

f T E O C T IS T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE RO M ANE

SCRISORI IRENICE
PRIM ITE DE PREA FERICITUL PÂ R IN TE PATRIARH TEOCTIST,
CU PR ILE JU L SFINTELOR SĂRBĂTORI
ALE NAŞTERII DOMNULUI (1991) ŞI ANULUI NOU (1992)
SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITĂŢII SALE BARTOLOMEU I,
ARHIEPISCOPUL CONSTANT1NOPOLULUI ŞI PATRIARH ECUMENIC :

Prea Fericite şi Intru to t S fin ţite Arhiepiscop al Bucureştilor,
M itropolit al Ungro-Vlaliiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Prea iubit frate în Hristos D um nezeu şi îm preună slujitor
al Sm ereniei noastre, D. D. T e o c t i s t ,
Cu dragoste frăţească şi m ultă cinste prim ind scrisoarea. P rea F e ri
cirii V oastre, prea iubite şi p rea dorite nouă, din 14 decem brie 1991, am
p rim it salutul şi îm brăţişarea frăţească trim isă p rin aceasta nouă şi S fin 
tei noastre Biserici cu p rileju l sfintelor şi m întuitoarelor sărbători ale
N aşterii după tru p în B etleem şi a dum nezeieştii Teofanii în Iordan a
D om nului şi M întuitorului nostru Iisus H ristos şi u rările cordiale ale
dragostei V oastre p e n tru A nul nou.
Cu bucurie sufletească întorcînd P re a F ericirii V oastre îm brăţişarea
sărbătorească, ne rugăm din inim ă Dom nului nostru Cel ce s-a în tru p a t
p entru m întuirea oam enilor să Vă dăruiască — P re a F ericirii V oastre,
Sfintei Biserici a Rom âniei şi binecredinciosului popor — h a ru l
şi
binecuvîntarea Sa şi un An nou cu sănătate, linişte, pace, plin de to a tă
bunătatea duhovnicească.
îm brăţişînd încă o dată pe P rea F ericirea V oastră prea iu b ită nouă,
în H ristos cel ce s-a născut şi s-a a ră ta t lum ii, răm înem cu dragostea
frăţească şi cinstea deosebită,
Al Prea F ericirii V oastre iubit frate în H ristos,
t BARTOLOMEU
A rhiepiscopul Constantinopolului
SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITAŢII SALE PARTENIE,
PAPA ŞI PATRIARH AL ALEXANDRIEI
SI AL ÎNTREGII AFRICI

Iubite Frate,
Im nul îngeresc, doxologia cerească şi pământească, lauda oam eni
lor, a Bisericii, a poporului lui D um nezeu, cîntarea, m ulţum irea tu tu 
ror, rugăciunea lum ii întregi, se întîlnesc în această noapte veşnică de
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C răciun a B etleem ului şi în ziua cea neînserată a N aşterii M ântuito
rului nostru H ristos ; toate in tră în bucuria lui D um nezeu, în p u ru rea
sărbătorire.
Tăm îia, sm irna şi aurul sînt, acum şi totdeauna şi în vecii vecilor,
je rtfa om enirii şi a zidirii întregi, d aru rile noastre sfinte aduse P ru n 
cului cu sfinţenie, cuvioşie şi sm erenie.
O rtodoxia noastră se roagă în totdeauna şi în această clipă sfîntă,
unită în tr-u n singur suflet, de N aşterea Dom nului a prim ului an al
ultim ului deceniu al secolului douăzeci de la N aşterea Sa, şi se în d reap tă
spre secolul al X X I-lea, — A nul nou al om ului şi al «Fiului lui D u m n e
zeu Cel U nul-N ăscut» din D uhul S fînt şi din M aria Fecioara...
A început d rum ul ultim ului deceniu şi Biserica noastră O rtodoxă,
la Locurile sfinte ca şi în toate ţin u tu rile, de la O ceanul în g h eţat de
Nord la E cuator, după planul Său veşnic, Bisericile P a tria rh a le şi A uto
cefale, în O rientul M ijlociu, în E uropa de Est, în Balcani sau din diaspora, în acest ceas de m are grav itate şi de judecată, acum şi aici, se
roagă îm preună cu poporul Său. Şi sînt şi trebuie să fie «în com uniune»
şi în legătură continuă şi n e în treru p tă «spre slava lui D um nezeu, spre
pace şi bună învoire în tre oameni...».
P a tria rh ia O rtodoxă a A lexandriei, ortodocşii continentului african,
cei din Egipt unde se află reşedinţa noastră, «de unde a chem at pe Fiul
Său», cetatea Sa cea veşnică, adăpostul Său, uniţi şi cu dragoste ne
rugăm îm preună cu întreaga O rtodoxie pentru îm p ărăţia Dragostei şi
«pentru u n ita te a tu tu ro r creştinilor şi a lum ii întregi şi cîntăm : slavă
în tru cei de sus lui D um nezeu şi pe păm înt pace în tre oam eni bună
voire».
îm p reună cîntăm , îm preună luptăm , trăim îm preună în H ristos şi
îm preună m ergem înainte, suferim îm preună, ne bucurăm îm preună, cu
popoarele noastre şi cu toate popoarele păm întului.
Sînt «colindele» noastre, tra d iţia noastră. Le vom spune «Bună
seara gospodari, am v e n it să colindăm...».
U nitatea noastră, com unicarea în tre noi, după tra d iţia canonică,
colaborarea noastră, continuă şi n e în treru p tă şi, înainte de toate, rugă
ciunea noastră unită, lu p ta noastră u n a şi dintotdeauna, este singura
noastră nădejde şi m întuire, în N um ele Său cel Sfînt.
Dom nul nostru este aproape, lîngă noi, N aşterea noastră, Em anuel,
este îm preună cu noi, şi « înlăuntrul nostru», în B iserica şi în poporul
Său.
Vă îm brăţişez şi urez, clerului şi poporului P re a Fericirii V oastre,
ţoale cele bune de la D um nezeu, de la N aşterea Lui cea veşnică. C răciun
fericit şi un an bun.
Cu m ultă

dragoste in Hristos,
t PARTENIE
Papă şi P atriarh al A lexandriei
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SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITĂŢII SALE, IGNATIE AL IV-LEA,
PATRIARHUL ANTIOHIEI ŞI AL ÎNTREGULUI ORIENT

Prea Fericite Patriarh al Rom âniei,
Prea iubit frate in Hristos, D um nezeu şi îm preună slujitor
al Sm ereniei noastre, D. T e o c t i s t ,
îm brăţişîndu-V ă frăţeşte în D om nul, cu bucurie ne adresăm
Prea Fericirii V o a stre ;
Cind cel mai înainte de veci din T atăl născut. Dum nezeu C uvîntul,
a lu at întreaga fire om enească «S-a născut nouă Prunc-F iu, şi s-a
dat nouă», p en tru ca să m întuiască neam ul nostru de tiranie şi de s tri
căciune şi să ne readucă la filiaţia cea dinţii, lum ea întreagă slăvind
îm preună cu îngerii a strigat :
«Slavă în tru cei de sus lui Dum nezeu şi pe păm înt pace în tre oa
m eni bunăvoire !».
Acest imn îngeresc îl înălţăm şi noi în m ijlocul om enirii noastre
m ult tu lb u ra te şi încercate, ne ducem cu m intea la iesle p u rtîn d cu
noi întreaga speranţă şi aşteptare, de pace şi bună înţelegere ca plată
făcătorilor de pace, după făgăduinţa lui H ristos cel Întrupat, din Peş
tera cea de D um nezeu prim itoare : «Dum nezeu fiind păcii. T atăl îndu
rărilor, din voia cea m are a trim is înger aducător de pace : pace zic
vouă ; pacea Mea dau vouă ; dar, nu precum vă dă lumea, vă dau Eu».
Cu prilejul acestora şi plini fiind de bucuria cea nem ărginită şi
negrăită, trim item să ru ta re de pace P rea Fericirii Voastre şi tu tu ro r
sfinţiţilor fraţi celor îm preună cu Voi şi oştei Sfintei Voastre Biserici şi
rugîndu-ne să sărbătoriţi in săn ătate şi bucurie sfintele sărbători din
perioada celor douăsprezece zile şi m ulte altele, spre binele Sfintei Bise
rici pe care o conduceţi şi îm preună cu întreaga O rtodoxie Sfîntă,
Al P rea Fericirii V oastre iubit frate în Hristos, cel născut,
t IGNATIE AL IV-LEA
P atriarhul Antiohici
SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITĂŢII SALE. DlODOR I.
PATRIARH AL CETĂŢII SFINTE A IERUSALIMULUI ŞI A TOATĂ PALESTINA

îm brăţişare sfintă în Hristos Iisus,
Cel născut mai presus de fire din Fecioară.
Cu bucurie m are şi veselie duhovnicească sărbătorim naşterea cea
după tru p a M întuitorului nostru Hristos, prin care, Cuvîrrtul însuşi al
T atălui cel veşnic, deofiinţă şi îm preună fără de început fiind, cu de
şertare dum nezeiască şi cu nespusă iubire de oam eni «chip de rob luînd
si asem enea om ului făcîndu-se», «s-a sălăşluit în tru noi» p e n tru ca noi
să prim im filiaţia lui Dum nezeu, să devenim părtaşi şi m oştenitori ai
îm părăţiei Sale celei cereşti.
Acestei m inuni a în tru p ă rii F iului şi C uvîntului lui D um nezeu, cu
uim ire firea întreagă i se pleacă, iar noi in iţiaţi în aceasta îm preună cu
toţi cei m întuiţi «din stricăciunea m orţii» şi îm brăcaţi cu nestricăciu-
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nea lui H ristos, cîntăm îm preună cu îngerii im nul de la N aşterea M în
tu ito ru lu i : «Slavă în tru cei de sus lui D um nezeu şi pe p ăm în t pace
in tre oam eni bunăvoire», rugînd pe H ristos Cel născut în B etleem din
Fecioară să facă pace în lum e, să îm pace cele ce sîn t în disensiune şi
să le unească pe to ate sub C hipul Său cel făcător de pace. Nu uităm , de
asem enea, să ne rugăm D om nului păcii să trim ită lum ina Sa cea n eîn 
serată şi dum nezeiască peste conducătorii popoarelor din O rientul M ij
lociu, care zilele acestea poartă discuţii de pace. Soarele drep tăţii să le
lum ineze cugetele p e n tru găsirea unei soluţii rapide şi paşnice proble
mei politice din regiunea Locurilor sfinte — care ascunde num eroase
pericole — p e n tru ca sem enii noştri, cei ce trăiesc în persecuţii şi tero a
re să se bucure şi ei de pacea lui D um nezeu şi de bunăvoinţa Lui.
Fiind neliniştiţi, deci, de evoluţia evenim entelor ce se p etrec în
aceste zile, d ar şi cu speranţa p u rtă rii de grijă de sus a lui H ristos Cel
ce s-a în tru p a t p e n tru noi, ne îndreptăm spre P eştera prim itoare de
Dum nezeu a B etleem ului celui sfînt, de unde de-a lungul secolelor n u
încetează să se vestească pînă la m arginile lumii această
sărbătoare
m întuitoare. De aceea, chem ăm şi pe P rea Fericirea V oastră P re a Vene
rabilă să unească în cuget rugăciunile cele bineprim ite de D um nezeu
<■p en tru pacea a toată lum ea, p e n tru bunăstarea sfintelor lui D um nezeu
Biserici şi p en tru unirea tu turor», în H ristos Iisus, Dom nul nostru.
Convinşi fiind de dragostea şi de nem ărginita Sa m ilă cu care con
duce, în D uhul Sfînt, Biserica Lui cea sfîntă, dorim ca din m unţii ves
titei Iudei şi a B etleem ului celui sfîn t să asigurăm pe P rea F ericirea
Voastră, că în preacinstita şi de D um nezeu ocrotita păm întească P eş
teră, vom pom eni cinstitul V ostru num e, felicitîndu-V ă cu prilejul săr
bătorii N aşterii D om nului şi adresînd sărbătoreşti salutări P rea S fin
ţiţilor Ierarh i ce Vă înconjoară, şi urări p atriarh ale binecredinciosului
cler şi obştei binecredincioase a Sfintei Biserici a Rom âniei.
Cu acestea, îm brăţişîndu-V ă sărbătoreşte, rugăm pe C uvîntul lui
D um nezeu Cel în tru p a t să lungească anii vieţii V oastre, în sănătate şi
putere, p e n tru a conduce S fîn ta Biserică a României la lim anuri de
m întuire şi răm înem ,
Al Prea Fericirii V oastre Preaiubite
iubit fra te în H ristos,
t DIODOR I
Patriarhul Ierusalim ului
SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITĂŢII SALE ALEXEI II,
PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Prea Fericirea Voastră, iubite frate în tru Dom nul,
Cu ocazia m arelui şi fericitului praznic al creştinătăţii — al Naş
terii Fiului lui D um nezeu — care, p e n tru noi şi p e n tru a noastră m în
tuire, s-a în tru p a t şi s-a pogorît din ceruri, ca om ului să-i fie hărăzite
făgăduinţe m ari şi de m are preţ, făcîndu-se p ărtaş dum nezeieştii firi
(2 P e tru 1, 4), m ă adresez P rea F ericirii Voastre cu sincere felicitări şi
îmi exprim cele mai frum oase sentim ente.
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Cu inim a sm erită şi înfiorată, plecîndu-ne în faţa P ru n cu lu i Iisus,
Cel născut în ieslea Betleem ului, proslăvim cu pietate în făp tu irea m ă
reţei taine, — cînd «Dum nezeu s-a a ră ta t în trup» (1 Tim. 3, 16).
Cu m are rîv n ă rugăm pe Fiul lui D um nezeu, Cel născut, care s-a
coborît din ceruri, să-i înalţe pe oam eni spre ceruri şi să le deschidă
calea spre m întuire şi viaţă veşnică, ca El să binecuvinteze năzuinţa ce
lor care caută reînnoirea sp iritu ală şi renaşterea.
Fie ca lum ina stelei B etleem ului să ne lum ineze inim ile şi să ne
aju te să facem fapte de m ilostenie, d reptate, credinţă, dragoste şi pace
(2 Tim. 2, 22).
Urez P rea F ericirii V oastre ca D um nezeu să Vă ajute în în alta Dvs.
slujire.
Fiul lui D um nezeu, Cel născut în iesle, să Vă trim ită bucurii în
noul an care vine, ca el să fie un an al edificării păcii şi al înfloririi.
Cu dragoste în tru Hristos.
+ ALEXEI
P atriarh al M oscovei şi al întregii Rusii
SCRISOAREA I RENI CĂ A SANCTITĂŢII SALE ILIA II,
PATRIARHUL-CATOLICOS AL ÎNTREGII GEORGII

Prea Fericirea Voastră, iubit frate în Hristos,
*El va şterge orice lacrimă din ochii
lor. Şi moartea nu va mai li. N u va mai
li nici tinguire, pentru că lucrurile dinţii
au trecu t» (Apoc. 21, 4).

Acum, cînd om enirea este copleşită de su ferin ţe şi războaie inim a
ginabile, ne adresăm Vouă, cu dragoste în H ristos, cu ocazia sărbăto
ririi C răciunului şi a A nului nou. Ne adresăm Vouă sperînd că D om nul
va auzi rugăciunile noastre şi, prin m ilostivirea Sa, va înlocui du rerea
cu bucuria. D ragostea lui D um nezeu este a tît de m are încît El L-a dă
ru it pe unicul Său Fiu p e n tru izbăvirea noastră.
D um nezeu nu num ai că a creat omul, d ar s-a u nit cu el p e n tru a-1
înălţa la ceruri. Sîntem surprinşi de asem enea um ilinţă : «Transcedentalul s-a născut copil». Lum ea era oarbă şi m ută la tot ceea ce se pe
trecea în ju r şi n u p u tea să vadă naşterea divină. Ne rugăm astăzi
D om nului să ne deschidă inim ile, reci şi înrăite, p entru ca El să poată
veni in noi şi să-şi găsească sălaş veşnic. A tunci nu ne vom mai tem e
de suferinţele şi încercările prin care trece om enirea astăzi. Fie ca tain a
N aşterii D om nului să se petreacă în inim ile tu tu ro r fiinţelor um ane,
p en tru ca toţi să aibă p a rte de bucuria şi dragostea desăvîrşită.
Salutăm încă o dată cu bucurie şi dragoste pe Prea Fericirea Voa
stră, pe P rea Sfinţiţii Ierarhi şi în treag a voastră Biserică cu ocazia săr
bătorii N aşterii Dom nului. Fie ca noul an să se dovedească a fi paşnic
şi prosper p en tru Voi şi p e n tru în treag a om enire.
Vă îm brăţişez cu dragoste frăţească şi vă rugăm să în ălţaţi ru g ă
ciuni p en tru noi şi p en tru sfînta noastră Biserică.
Cu dragoste în Hristos,
t ILIA II
P atriarh-C atolicos al întregii

Georgii
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SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITĂŢII SALE PAVEL,
PATRIARHUL SERBIEI

Iubite frate in tru Hristos şi coslujitor al sm ereniei noastre,
Prea Fericite Părinte T e o c t i s t ,
Vă îm brăţişăm frăţeşte şi Vă felicităm din inimă.
Cu ocazia sărbătorii N aşterii
Dom nului nostru Iisus H ristos Vă
transm item cele mai sincere urări de bine şi de săn ătate îm preună cu
tradiţionalul nostru salu t de C răciun : «Pacea lui D um nezeu — H ristos
se naşte !».
Din păcate, bucuria dum nezeiască de data aceasta, la foarte m ulţi,
a fost tu lb u ra tă din cauza evenim entelor care se desfăşoară la noi în
Iugoslavia. Se rep etă acelaşi rău care se petrecea acum o ju m ă ta te de
vcac deasupra cerului nostru. «De unde a izbucnit a tîta duşm ănie care
l-a făcut pe Cain să se năpustească asupra lui Abel, fratele lui» se pune
în treb area în tr-o cîm are sîrbească.
In S fînta Evanghelie D um nezeu spune : «In lum e necazuri veţi
avea, d ar îndrăzniţi, Eu am b iru it lum ea !» (Ioan 16, 33), d ar nu prin
forţă şi violenţă, nu p rin crim a şi genocid. H ristos a învins p rin d ra
goste, drep tate şi adevăr. El a b iru it luînd asupra Sa păcatele lumii
întregi şi vărsîndu-şi sîngele nevinovat p e n tru toţi cei care se vor pocăi
şi vor reînvia în D uhul Sfînt.
Ne pare rău p en tru orice om care suferă nevinovat şi p en tru toţi
aceia care au căzut victim ă, apărîndu-şi glia şi fam iliile. R egretăm şi
p en tru aceia care sîn t nevoiţi să-şi părăsească vetrele. Ne sim ţim cu
sufletul uşu rat cînd ascultăm cuvintele M întuitorului : «Fericiţi veţi fi
m ineze cu lum ina Sa şi să ne încălzească cu clădura iubirii Sale, ca îm 
potriva voastră, m inţind din pricina Mea» (Matei 5, 11).
M intuitorul e num ai atunci aproape de noi cînd şi noi ne vom apro
pia de El, de adevărul Lui, de exem plul vieţii Lui.
Ne rugăm P runcului Iisus, născut în ieslea B etleem ului, să ne lu 
mineze cu lum ina Sa şi să ne încălzească cu căldura iubirii Sale, ca îm 
preună cu noi toţi să restabilească pacea Lui şi dragostea Lui.
Vă felicităm cu ocazia A nului nou, 1992, şi răm înem al P rea F e ri
cirii V oastre F rate în tru Hristos.
t PAVEL
P atriarhul Serbiei
SCRISOAREA IRENICĂ A SANCTITĂŢII SALE MAXIM,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE BULGARE

Prea Fericirea Voastră,
Cu dragoste frăţească în Dom nul,
Vă felicităm cu ocazia m arii
sărbători a N aşterii Dom nului şi a Noului an 1992.
N aşterea Dom nului Iisus H ristos în
Betleem , a fost v estită cu
im nul îngeresc : «Slavă în tru cei de sus lui Dum nezeu şi pe păm înt
pace, in tre oam eni bunăvoire» (Luca 2, 14).
P rin în tru p a re a Sa, Fiul lui D um nezeu a adus pe p ăm înt pace, bu
năvoire în tre oam eni, m întuirea lumii.
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De aceea la m ărita sărbătoare a N aşterii Sale prea slăvite, noi cin:ăm cu sufletele şi inim ile pline de bucurie :
«Hristos se naşte, slăviţi-L !».
Fie ca D om nul H ristos, care s-a născut în lum e pentru m întuirea
noastră, să binecuvinteze cu m ila Sa anul nou ce se apropie, p en tru a
:i un an de pace, de p rosperitate p e n tru S fînta Sa Biserică şi de bunăvoire între oameni.
Im brăţişînd cu inim a plină de dragoste pe P rea F ericirea V oastră,
il rugăm pe Bunul D um nezeu să vă dea săn ătate şi putere, în tărin d u -v ă
sufletul, p e n tru încă m ulţi ani, de slu jire ca în tiistătă to r al Sfintei
Biserici şi p en tru binele creştinilor devotaţi pe care-i păstoriţi.
Ne încredinţăm sfintelor V oastre rugăciuni şi răm în al P rea F eri
cirii Voastre frate în Hristos.
t MAXIM
Patriarhul Bulgariei
SCRISOAREA IRENICĂ A I.P.S. HRISOSTOM,
ARHIEPISCOPUL CIPRULUI

Prea Fericite Patriarh al Rom âniei,
M itropolit al U ngrovlahiei şi A rhiepiscop al Bucureştilor,
Prea iubit şi m u lt dorit frate îm preună-slujitor, D. T e o c t i s t ,
Im brăţişînd frăţeşte în D om nul pe Prea Fericirea Voastră
Prea Venerabilă, cu bucurie ne adresăm Vouă,
Fiul cel mai înainte de veci, U nul N ăscut şi C uvintul T atălui, cu
nem ărginita Lui m ilostivire, a lu at slăbiciunea tru p u lu i omenesc, p en tru
ca să-l readucă la strălucirea şi fericirea cea dintîi pe om ul cel căzut.
C erul şi păm întul s-au u n it astăzi. H ristos născîndu-se în Betleem ul
Iudeii. Îngerii şi oam enii, praznic îm preună făcînd, laudă şi slăvesc pe
C reatorul şi S tăpînul tu tu ro r p e n tru revărsarea dragostei dum nezeieşti
peste neam ul omenesc.
De această bucurie şi veselie com ună îm părtăşindu-ne şi noi, din
:ot sufletul, felicităm pe P rea Fericirea V oastră, îm brăţişîndu-V ă fră 
ţeşte cu p rilejul acestui evenim ent su p ra n a tu ra l şi ne rugăm din adîncul
inimii Fiului lui D um nezeu, Celui în tru p a t p e n tru noi, p e n tru ca să Vă
dăruiască sănătate şi să Vă învrednicească să prăznuiţi m ulţi ani s ă r
bătoarea m întuitoare a naşterii Sale după trup, să păstoriţi bineplăcut
lui D um nezeu şi să conduceţi la m întuire poporul cel credincios în cre
dinţat Vouă, contribuind din belşug la slava Sfintei noastre Biserici.
R ugind pe D om nul şi Dum nezeul nostru, Cel ce are în stăpînire
tim purile şi vrem urile, să dăruiască Prea Fericirii V oastre şi Sfintei
Voastre Biserici pace, dragoste şi binecuvîntare în noul an ce se apro
pie. Vă rugăm să transm iteţi u rările noastre sărbătoreşti V enerabilei
V oastre Ierarhii. Im brăţişîndu-V ă încă o dată în Hristos cel Născut,
răm înem ,
Al Prea Fericirii V oastre P rea V enerabile
iubit frate în Hristos.
f HRISOSTOM
al Ci.prii'luii
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SCRISOAREA IRENICA A PREA FERICITULUI SERAFIM,
ARHIEPISCOPUL ATENEI ŞI AL ÎNTREGII ELADE

Prea Fericite Părinte Patriarh al României,
Locţiitor al Cezareei Capadociei,
M itropolit al M unteniei şi Arhiepiscop al Bucureştilor,
Iu b it frate in Hristos D um nezeu şi im preună-slujitor, D. T e o c t i s t ,
îm brăţişînd în D om nul pe Prea Fericirea Voastră
cu bucurie ne adresăm Vouă.
Hristos se naşte, m ăriţi-L !
S-a a ră ta t Fiul cel U nul născut al lui D um nezeu, p e n tru ca să
izbăvească din rătăcire neam ul nostru, înălţîr.du-1 la cer şi îm p ărtăşin du-i bucuria Lui. A ceasta o spune şi îngerul Lui : «Iată vă vestesc vouă
bucurie m are, că vi s-a născut astăzi M întuitor ; care este
H ristos
Domnul». De aceea şi noi, iarăşi strigăm :
('Hristos se naşte, m ăriţi-L !».
S ărbătorind cu bucurie coborîrea lui pe păm înt p e n tru noi, sărb ă
toare în tre toate sărbătorile p rea cinstită, vă dorim frăţeşte P rea F e ri
cirea V oastră V enerabilă, ca p e n tru m ulţi ani să conduceţi, bineplăcut
lui Dum nezeu, B iserica S fîntă în cred in ţată Vouă cu vrednicie, la li
m anuri m întuitoare, la bucurie sfîntă şi să sărbătoriţi cu săn ătate de
plină taina cea în tru to tu l sfîntă şi reaprinsă de m intea om enească a în
tru p ării Sale dum nezeieşti, cea p e n tru care cîntăm îm preună cu toţii
cîntarea cea de veselie :
«Hristos se naşte, m ăriţi-L !».
Cu p rilejul A nului nou, care începe în cîteva zile, an al dragostei
Dom nului şi D um nezeului nostru, rugăm iubirea Sa de oam eni cea n e
m ărginită şi b u n ătatea Sa, să dăruiască P rea Fericirii V oastre, tu tu ro r
celor ce Vă înconjoară, toate b u n ătăţile cele cereşti şi binecuvîntările
duhovniceşti.
Cu acestea, îm brăţişîndu-V ă în Dum nezeu cel în tru p a t p e n tru noi,
răm înem cu dragoste,
Iu b it frate în Hristos.
t SERAFIM
al A tenei
SCRISOAREA IRENICA A I.P.S. VASILE,
MITROPOLIT ORTODOX AL VARŞOVIEI
ŞI AL ÎNTREGII POLONII

Prea Fericirea Voastră !
Iu b it frate, coliturghisitor în D o m n u l!
Se apropie praznicul întregii creştinătăţi al N aşterii lui H ristos,
cînd, deschizîndu-se — după S fîntul A postol Pavel — «m area taină a
dreptei credinţe, D um nezeu s-a a ră ta t în tru p » (1 Tim. 3, 16).
P răznuirea venirii M întuitorului în lum e în m om entul de faţă se
desfăşoară, fără prea m ultă sfinţenie. Ca şi atunci cînd steaua a lum inat
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p eştera V iflaim ului cu lum ina bucuriei, aşa şi astăzi unora le aduce
bucurii spirituale, altora bucurii m ateriale, iar altora cîştiguri deose
bite, în tim p ce unora le p ă tru n d e în suflet, to t m ai puternic, în tu n e ri
cul u rii către A cela care a iu b it lum ea şi Şi-a pus sufletul S ău p e n tru
m întuirea ei.
Sărăceşte credinţa, se stinge dragostea p e n tru
Dum nezeu. Om e
nirea se încarcă tot m ai m u lt cu problem ele, acestei lumi. N eînţelegeri
care n-au mai e x ista t în istoria popoarelor au crescut şi s-au în m u lţit
pe toată su p rafaţa păm întului. în
legătură cu aceasta este încălcată
puternic pacea d in tre creştini. în unele p ărţi se ajunge chiar la eveni
m ente sîngeroase, ca în evul m ediu, cînd în num ele m îndriei om eneşti,
se binecuvînta «sfînta inchiziţie».
Noi ne-am lu p ta t în mod insistent p e n tru pace în toată lum ea, ştiind
că D um nezeu iubeşte în mod deosebit pacea în sfîn ta Lui Biserică. A cum
însă p e n tru m ulte am avea de reg retat, de su fe rit şi de plîns am arnic...
în u ltim ul tim p se to t în alţă rugăciuni «pentru u n itatea Europei»,
iar despre u n ita te a Bisericii lui H ristos nici u n cuvînt, desconsiderînd
porunca lui H ristos că pacea ne-o dă num ai El, d ar nu precum o dă
lum ea (Ioan 14, 27). Ortodocşii au nevoie de pace, ca niciodată. A teism ul
şi-a a ră ta t acul veninos ascuţit şi ca urm are, în tre creştini, se aprinde
din ce în ce m ai m ult ura...
în vrem ea noastră m ulţi sîn t îngrijoraţi p e n tru viitorul Bisericii lui
H ristos şi p e n tru soarta lumii.
«Să n u se tu lb u re inim a voastră ; credeţi în Dum nezeu, credeţi şi
in Mine» (Ioan 14, 1), a spus D om nul H ristos ucenicilor Săi, adică şi
nouă.
P erm iteţi, P rea Fericirea V oastră, să Vă felicit cu ocazia S fîntului
Praznic al N aşterii D om nului şi al Bobotezei ca şi pe ceilalţi ierarh i
precum şi pe slujitorii şi credincioşii Bisericii V oastre, rugînd pe Dom 
nul H ristos, Cel născut în iesle, să-şi reverse asupra V oastră m ila Sa
nem ăsurată. De asem enea, cu ocazia A nului nou sincere u rări de bine.
Al P re a Fericirii V oastre, sm erit ru g ăto r şi iu b it frate în tru Hristos.
t VASILE
M itropolitul V arşoviei şi al întregii Polonii
SCRISOAREA IRENICÂ A I.P.S. DAM IAN,
AL MUNTELUI SlNAI

Prea Fericite Stăpine,
îndelunga răb d are a D om nului n e-a d ă ru it încă un an, care aproape
că a trecu t, plin, sperăm , de rodire duhovnicească şi cu cea de a 1991-a
sărb ăto rire a în tru p ă rii C uvîntului. Se deschide în faţa noastră u n an
nou — D om nul ştie cît de lung — în care P reab u n u l D um nezeu aşteap
tă de la noi, păstorii Lui, în afară de «tim pul» de pocăinţă, fapte ale
v irtu ţii şi activitate cu roade duhovniceşti bogate în tu rm a duhovni
cească cea în cred in ţată nouă. T im purile sîn t grele. Posibilităţile care ne
sîn t oferite de A to ateştiutorul D um nezeu, Cel ce cu înţelepciune stă pineşte istoria, sîn t num eroase şi contradictorii în acelaşi tim p, la nivel
m ondial.
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Vom fi aflaţi destoinici îndrum ători, care se străduiesc la tim p şi
în D uhul S fînt ca să m îngîie sufletele cu învăţăturile credinţei noastre
ortodoxe, m ai ales în tim pul din urm ă, cînd acestea sînt în m ulte fe
luri persecutate, cu voie sau fără de voie, în tim p ce, alte suflete îl
caută cu sete în com unitatea m ondială contem porană, m ult tu lb u ra tă şi
nerecunoscătoare faţă de Dum nezeu.
Crăciun binecuvîntat, deci, şi pace p en tru noul an sufletelor
Voastre şi lum ii întregi.
îm brăţişînd frăţeşte şi cu sm erenie, în D om nul Cel în tru p a t pe
P rea F ericirea V oastră, răm în,
f DAMIAN
al Sinadului
SCRISOAREA PREA FERICITULUI BASEL1US MAR THOMA MATHEWS II,
CATOLICOS AL TRONULUI APOSTOLIC AL SF. TOMA

ŞI
MITROPOLIT DE MALANKARA

Prea Fericirea Voastră,
«A tît de m ult a iu b it D um nezeu lum ea, încît pe Fiul Său Cel U nulNăscut L-a dat, ca oricine crede în El să n u piară, ci să aibă viaţă veş
nică» (Ioan 3, 16).
D um nezeu este alătu ri de noi p e n tru a ne m întui îm preună cu în 
treaga lum e. H ristos vine p e n tru a ne da o nouă cale, adevăr şi viaţă şi
p e n tru a ne a ră ta cum totul în lum ea aceasta se doreşte a fi bun, fru 
mos, desăvîrşit şi sfînt şi El ne invită să recunoaştem prezenţa Sa în
lume.
Să îm părtăşim bucuria cunoaşterii prezenţei D um nezeului în tru p a t
in m ijlocul nostru şi să căpătăm p u tere a de a da în d ru m area necesară
tu tu ro r oam enilor p e n tru a tră i în pace, speranţă şi fericire.
M em brii S fîntului Sinod Episcopal, clericii şi credincioşii Bisericii
O rtodoxe M alankara vă salută cu sinceritate pe P rea Fericirea V oastră
personal şi Biserica V oastră, cu m are dragoste, cu această ocazie şi Vă
dorim un C răciun binecuvîntat şi un An nou plin de pace.
Copilul H ristos să dea succes, bu n ăstare şi sănătate tu tu ro r !
Al V ostru în D om nul nostru, Iisus Hristos.
t BASELIUS MAR THOMA MATHEWS II

SCRISOAREA SANCTITĂŢII SALE, PAPA IOAN PAUL 11

Prea Fericirea Voastră,
Ţin să Vă exprim m ulţum irile m ele p en tru călduroasele u ră ri pe
care le-aţi adresat cu p rileju l sărbătorii Crăciunului şi noului an care
începe.
La rîn d u l m eu, rog pe «Em m anuel» să Vă dăruiască, ca şi credin
cioşilor care Vă sîn t încredinţaţi, bucuria celor care au devenit fiii lui
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Dum nezeu p en tru că au p rim it C uvîntul în tru p a t şi au crezut în El (cf.
Ioan 1, 12). Să sporască fră ţie ta te a în tre toţi creştinii, chem aţi la în dum nezeire de către Cel care s-a făcut om, după cum a spus-o în chip
adm irabil m arele sfîn t A tanasie.
D orind să intensific relaţiile d intre Bisericile noastre, rog pe «Dom
nul Păcii» să-m i arate cea mai bună cale de urm at.
A dunarea specială p e n tru E uropa a Sinodului episcopilor — recent
in tru n ită la Rom a — exam inînd cu aten ţie noua situaţie creată în acest
continent, a insistat în mod deosebit să m ărturisească îm preună pe
H ristos care ne eliberează. A ceasta nu se va realiza decît în respect
reciproc, dialog activ şi rugăciune fierbinte.
Astfel, după cum am spus în mai m ulte rînduri, îndeosebi în enci
clica Slavorum apostoli, cu p rilejul celui de al X l-lea centenar al lu
crării de evanghelizare a S finţilor C hirii şi M etodiu, Bisericile surori
din răsă rit şi din apus vor putea înainta către deplina com uniune în tr-o u n itate care să nu fie nici absorbţie, nici m ăcar contopire, ci întâl
nire în adevărul şi in dragostea pe care ni le dăruieşte Duhul.
Fie ca Dom nul să dăruiască h aru l său B isericilor noastre, astfel
ca ele să fie credincioase păcii slăvite de îngeri la Betleem şi să poată
astfel să a ju te mai bine pe toţi oam enii să trăiască această pace în tre ei.
Infăţişînd lui D um nezeu aceste urări, încredinţez pe P rea F ericirea
V oastră de dragostea mea frăţească în tru Domnul.
f IOAN PAUL II
SCRISOAREA GRAŢIEI SALE, GEORGE CANTUAR
ARHIEPISCOP DE CANTERBURY

Prea Fericirea Voastră,
Vă salut cu m are bucurie, p en tru prim a oară în calitate de A rhi
episcop de C anterbury la aniversarea naşterii M întuitorului nostru.
Făcînd aceasta, mă uim eşte diversitatea şi bogăţia Bisericii — la
care contribuie fiecare naţiune şi lim bă — în tru c ît îm preună îl slujim
pe Copilul care este a tît D um nezeu cît şi Om. U niversalitatea tru p u lu i
lui H ristos m i-a fost din nou ream in tită de m area adunare in tern aţio n a
lă p rileju ită de Intronizarea m ea din luna aprilie. S înt profund recu 
noscător că reprezentanţii a tît de m ultor Biserici au fost prezenţi aici
cu această ocazie. A ceastă scrisoare îmi dă p rilejul să întăresc legătu
rile care ne unesc în Hristos.
Mă bucur că în acest prim an al m eu ca A rhiepiscop m ulţi oam eni
din în treag a lum e şi-au descoperit o nouă libertate. Am asistat, la în 
ceputul anului la eliberarea poporului kuw eitian după o ocupaţie de 6
luni. Am văzut, de asem enea, Estonia, Letonia şi L ituania recîştigîndu-şi independenţa după o ocupaţie de ju m ă ta te de secol. In alte re 
publici ale fostei U niuni Sovietice prăbuşirea com unism ului to ta litar a
adus o nouă libertate p e n tru m ilioane de bărbaţi, fem ei şi copii. Aici, la
L am beth L-am slăvit pe D um nezeu p e n tru lib ertatea lui T e rry W aite
şi a altor ostateci din O rientul M ijlociu.
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L ibertatea este un dar preţios, d ar el trebuie folosit cu înţelep
ciune. In perfectă libertate, D um nezeu Fiul a ales să se întrupeze, să
trăiască şi să m oară, răscum părîndu-ne păcatele. S întem chem aţi să ne
folosim lib ertatea p e n tru binele altora.
Pe m ăsură ce a tre c u t anul, am fost im presionat de num eroasele
p rile ju ri de a prezenta credinţa creştină în faţa unei lum i confuze şi
divizate. Cel mai eficient mod de a o face este, după p ărerea mea, ca
Biserica să întruchipeze în viaţa sa u m ilinţa în tru p ă rii lui H ristos. El
care s-a coborît a tît de jos este m odelul slujirii şi slava a to t ceea ce
sîntem . In tra n sp a re n ţa autentică a ascultării sm erite liber consim ţită îl
vor găsi contem poranii noştri laici pe H ristos cel viu.
Al vostru fra te în H ristos,
f GEORGE CANTUAR
. A rhiepiscop de C anterbury

Ca în fiecare an cu prileju l sfintelor sărbători,
P rea F ericitul
P ă rin te P a tria rh T e o c t i s t a p rim it num eroase telegram e din p artea
u nor ierarh i ortodocşi, rep rezen tan ţi ai învăţăm întului teologic, condu
cători şi rep rezen tan ţi ai unor organizaţii creştine internaţionale şi eu
ropene, din p artea şefilor de C ulte din ţară , din p a rte a preo ţilo r orto
docşi rom âni de peste hotare precum şi din p artea slujitorilor şi credin
cioşilor ortodocşi rom âni din ţară.
T u tu ro r celor ce au trim is scrisori şi telegram e, P re a Fericitul
P ă rin te P a tria rh T eoctist le-a răspuns, cu obişnuita căldură şi dragoste,
îm părtăşind tu tu ro ra arhipăstorească binecuvîntare îm preună cu doriri
de bine, de săn ătate şi de sporite p u teri în m unca fiecăruia.

♦vinin-Bisemeascfi*
ÎNTÎLNIREA PATRIARHILOR ŞI ÎNTÎISTĂTĂTORILOR
BISERICILOR ORTODOXE
Constantinopol,. 13—15 martie 1992

Din in iţiativa noului p a rtria rh ecum enic B artolom eu I şi cu deplinul
acord al celorlalţi conducători ai Bisericilor O rtodoxe, la C onstantinopol s-a desfăşurat la ju m ătatea lunii m artie 1992, un evenim ent de o

deosebită im portanţă în viaţa contem porană a Ortodoxiei ecum enice şi
anum e în tîln irea p a triarh ilo r şi a în tîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe
naţionale, evenim ent care, avînd în vedere configuraţia actuală a lum ii
ortodoxe, poate fi considerat cel dintîi de acest gen.
Desigur de-a lungul istoriei şi m ai ales în epoca m odernă au avut
loc num eroase în tîln iri în tre diferiţi conducători ai Bisericilor O rtoB. O. R. — 2
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doxe, vizite reciproce şi de curtoazie, d ar o în tîln ire care să reunească
pe toţi, sau aproape toţi conducătorii Bisericilor O rtodoxe n u a m ai
a v u t loc pînă acum, avînd în vedere, aşa cum am spus, actuala confi
guraţie şi organizare a Bisericilor Ortodoxe.
A nunţată, ca intenţie, încă de la întronizarea sa ca p a tria rh ecu
m enic de către Sanctitatea Sa B artolom eu I, d orinţa a început să p rindă
contur la începutul anului 1992 cînd P a tria rh ia Ecum enică a trim is de
legaţi la toate Bisericile Ortodoxe, p e n tru a consulta pe conducătorii
acestora în legătură cu proiectata întîlnire.
Astfel, în zilele de 26— 27 ianuarie 1992 o delegaţie a P a tria rh iei
Ecum enice, form ată din m itropoliţii Hrisostom al Efesului şi E vanghelos de Perga, a vizitat şi P a tria rh ia Rom ână unde a fost p rim it de
către P rea Fericitul P ărin te P a tria rh T e o c t i s t şi a p u rta t convorbiri
cu o im portantă delegaţie ortodoxă rom ână în leg ătu ră cu pregătirea
cît mai tem einică a în tîln irii conducătorilor Bisericilor Ortodoxe. Dis
cuţiile s-au re fe rit în special la problem ele care urm ează a fi abordate
in cadrul în tîln irii şi s-a stab ilit ca rezultatele acesteia să fie concreti
zate în tr-u n m esaj ce va fi adresat în tregii lum i ortodoxe şi, im plicit,
întregii lum i creştine. încă de la început s-a stab ilit ca tem ele incluse
pe agenda viitorului m are sinod ortodox să nu fie abordate la această
întîlnire. S-a convenit să fie discutate urm ătoarele problem e : uniatismul, evanghelizarea şi prozelitism ul, reînviorarea vieţii sp iritu ale
şi
m orale, problem ele ecologice, locul Ortodoxiei în tr-o E uropă unită, re 
laţiile cu vechile Biserici O rientale, participarea O rtodoxiei la activ ita
tea Consiliului Ecum enic al Bisericilor.
S-a convenit să se constituie u n com itet p regătitor în care fiecare
Biserică O rtodoxă să fie rep rezen tată de d te o delegaţie restrîn să şi
care să se ocupe m ai concret cu pregătirea în tîln irii în tîistătă to rilo r
Bisericilor Ortodoxe. Totodată s-a stab ilit ca în tru n ire a acestui com itet
pregătitor să aibă loc la sfîrşitul lunii februarie 1992 în Grecia.
în conform itate cu înţelegerea stabilită, com itetul p reg ătito r s-a în
tru n it şi şi-a d esfăşurat lucrările în zilele de 27— 29 februarie 1992, la
m înăstirea «Buna Vestire» din localitatea O rm ilia (Grecia). P articip an 
ţii la în tru n ire au discutat agenda de lucru a în tîlnirii, precum şi pro
iectul de m esaj care urm a să fie adoptat şi proclam at oficial în cadrul
în tru n irii de la Constantinopol.
La lucrările com itetului p regătitor au luat p a rte delegaţi ai tu tu ro r
Bisericilor Ortodoxe. Biserica O rtodoxă Rom ână a fost rep rezen tată de
II.PP.SS. M itropoliţi D aniel al M oldovei şi Bucovinei şi A ntonie al A r
dealului care, ca şi în cadrul în tîln irii de la B ucureşti, au făcu t cunos
cută atitu d in ea Bisericii O rtodoxe Rom âne în leg ătu ră cu proiectata
întîlnire, cu m odul de desfăşurare a acesteia şi şi-au adus contribuţia
la întocm irea şi finalizarea proiectului de mesaj.
La sfîrşitul lucrărilor C om itetului pregătitor s-a adoptat proiectul
m esajului.
în tru n ire a în tîistătă to rilo r Bisericilor Ortodoxe s-a d esfăşurat în
zilele de 13— 15 m artie 1992.
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D elegaţia Bisericii O rtodoxe Rom âne condusă de Prea Fericitul
Părinte Patriarh T e o c t i s t şi din care au făcut parte II.PP.SS. M itropoliţi Daniel al M oldovei şi Bucovinei şi A ntonie al A rdealului şi
P.C. Pr. C onstantin Coman, asistent la F acultatea de Teologie din
Bucureşti, a sosit la Constantinopol în ziua de 10 m artie 1992.
In cadrul în tru n irii au av u t loc trei şedinţe de lucru şi cîteva mo
m ente liturgice comune. în paralel, au av u t loc diverse contacte şi în tîlniri în tre delegaţiile prezente.
Au particip at în tîistătă to rii tu tu ro r Bisericilor O rtodoxe cu excep
ţia S anctităţii Sale Ilie, P atriarhul-C atolicos al Georgiei şi P rea F e ri
citul H risostom al Ciprului, care, din pricina u nor problem e din ţările
respective nu s-au p u tu t deplasa la Constantinopol, însă au fost re p re 
zentaţi de către alţi Întîistătători.
Şedinţa inaugurală a în tru n irii a av u t loc în ziua de 13 m artie 1992,
p rin tr-u n serviciu religios, oficiat de către Sanctitatea Sa, Patriarhul
Ecum enic Bartolom eu I, care a ro stit apoi cuvîntul de deschidere a în
tru n irii, în care a m ulţum it lui D um nezeu p e n tru îm plinirea acestei
im portante doleanţe şi a prezen tat unele aprecieri asupra ro stu rilo r
acestei în tru n iri.
In cadrul şedinţei au lu a t apoi cuvîntul, în ordine canonică, toţi
în tîistătătorii Bisericii Ortodoxe, care şi-au ex p rim at bucuria în legă
tu ră cu realizarea în tîlnirii, au prezen tat problem ele deosebite cu care
se confruntă Bisericile respective şi şi-au m anifestat sp eran ţa ca ea să
aibă un rol binefăcător în viaţa O rtodoxiei contem porane.
In cuvîntul ro stit în cadrul acestei şedinţe, Prea Fericitul Părinte
Patriarh T e o c t i s t s-a re fe rit la schim bările politice şi sociale su rv e
nite în Rom ânia, după decem brie 1989, precum şi la eforturile pe care
Biserica O rtodoxă Rom ână le face p en tru a răspunde nevoilor spirituale
ale credincioşilor ei, în contextul realităţilo r pe care poporul rom ân le
trăieşte astăzi.
A doua şedinţă a în tîistătăto rilo r B isericilor O rtodoxe a a v u t loc
sîm bătă, 14 m artie 1992, în cursul dim ineţii, şi ea a av u t ca obiectiv
prezentarea, discutarea şi adoptarea proiectului de mesaj al întru n irii.
In intervenţiile lor, întîistătăto rii B isericilor O rtodoxe au abordat o se
rie întreagă de problem e, de la prozelitism ul exercitat de către eterodocşi în dauna şi îm potriva Ortodoxiei, de la problem ele m isionare şi
pastorale, şi pînă la rap o rtu rile cu celelalte Biserici şi confesiuni creş
tine şi cu organizaţiile m ondiale creştine sau cu alte m ari religii ale
lumii.
In legătură cu proiectul de m esaj, vorbitorii şi-au ex p rim at păre
rea că el satisface, în general, exigenţele tu tu ro r Bisericilor, dar că în
varian ta finală el treb u ie să cuprindă şi părerile exprim ate în in te r
venţiile făcute.
In cadrul acestei şedinţe, delegaţia Bisericii noastre a prezen tat
cîteva puncte de vedere în legătură cu unele pasaje din tex tu l proiectu
lui de m esaj, com entarii gru p ate în u rm ătoarele p a tru puncte :
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1. A vînd în vedere fap tu l că proiectul m esajului foloseşte, în pro
log, unele expresii care lasă loc la in te rp re tă ri în legătură cu poziţia
P atriarh iei Ecum enice în tre celelalte Biserici O rtodoxe şi cu ro lu l pa
triarh u lu i ecum enic în convocarea prezentei în tru n iri, delegaţia rom ână-ortodoxă este de părere că trebuie să răm înem la exprim ări tra d i
ţionale, conform e cu principiul sinodalităţii.
Intrucît, însă, preşedintele consultării de la Orm ilia, I.P.S. Ioan de
Pergam , a insistat ca form ularea I.P.S. Sale să răm înă neschim bată, —
dacă în tr-a d e v ă r ea n u poate fi schim bată, deşi nu ştim de ce — , dele
gaţii Bisericii noastre au acceptat-o doar ca pe o form ulă ad-hoc, fără
să aibă nici o im plicaţie eclesiologică sau canonico-juridică şi nici ca
ea să constituie un precedent p e n tru v iito r şi p e n tru m om entul cînd
ea va apare pe agenda pregătirii S fîntului şi M arelui Sinod.
In acest sens, se p ro n u n ţă şi S fîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române.
2. P arag rafu l care se referă la Bisericile Ortodoxe schism atice este
corect eclesiologic, dogm atic şi canonic, d ar îi lipsesc, după p ărerea
noastră, două lu cru ri :
a. a ră tare a lor m ăcar sub form a u nor exem ple, fiindcă altfel n u se
va recunoaşte d rep t schism atică nici u n a din aceste form aţiuni, prevalîndu-se şi de faptul că n -a fost a ră ta tă ca a ta r e ;
b. chem area de a se întoarce la ad ev ărata O rtodoxie canonică, p rin
Bisericile din care s-au rupt.
3. P arag rafu l refe rito r la m işcarea ecum enică,
accentuează rolul
pozitiv ju ca t de aceasta în m om entul în care m ulte Biserici persecutate
au av u t nevoie de solidaritatea creştină p e n tru a se m enţine şi a rezista
pcrsccuţiilor.
Considerăm însă că în m om entul de faţă e nevoie şi de ceva mai
m uit, m ai ales în condiţiile în care, libere fiind acum toate Bisericile
Ortodoxe, ele se pot exprim a cu m ai m ultă putere sp iritu ală şi-şi pot
aduce o contribuţie m ai substanţială la progresul eforturilor spre u n itate,
pe care O rtodoxia le consideră ca fiind scopul principal şi esenţial al
ecum enism ului.
M ulte Biserici O rtodoxe se plîng că m işcarea ecum enică se ocupă
de prea m ulte lu cru ri care sîn t de com petenţa altora şi p rea p u ţin de
u n itatea Bisericilor. Ba m ai m u l t : intervenţiile ortodoxe cu priv ire la
unele docum ente şi o rientări ale Consiliului Ecum enic al B isericilor sînt
ignorate şi se procedează la teoretizări şi practici în to ta l dezacord cu
principiile teologiei ortodoxe. M enţionăm cîteva : hirotonia fem eilor,
lim bajul inclusiv, relativizări în problem ele m orale, încercarea de alcătuire
a unei teologii ecum enice hibride, uneori fo rţarea notei cu priv ire la
intercom uniune, şi toate acestea, care sîn t doar sim ple exem ple, în ciuda
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protestelor şi ale declaraţiilor separate ale ortodocşilor. U nele Biserici
O rtodoxe se află la lim ita p u terilo r de p articipare în continuare la m iş
carea ecum enică, dacă vocea ortodoxă este perm an en t ignorată.
Credem că în M esajul nostru trebuie, în tr-u n lim baj şi o atm osferă
de i'răţietate şi speranţă, să dăm totuşi un av ertism ent celor care nu ne
înţeleg. A ltfelt în tr-o zi, şi nu foarte departe, vom cădea sub judecata
propriilor noştri credincioşi şi va p u tea interveni chiar şi o rupere de
com uniune pe această tem ă în tre Bisericile O rtodoxe p entru care acrivia
trebuie să fie cel puţin în aceeaşi m ăsură cultivată, ca şi iconomia.
Am cere deci o exprim are mai concretă şi m ai directă în conţinutul
M esajului.
4.
Acelaşi lucru se im pune şi cu privire la paragraful u rm ător, care
se referă la relaţiile cu B iserica Rom ano-Catolică, precum şi cu Biserica
Catolică O rientală de r it bizantin (fostă unită).
In acest paragraf se spun lucruri politicoase, ceea ce e bine, dar
acţiunile catolice sîn t brutale, ceea ce nu e bine.
Biserica Rom ano-Catolică consideră ţările răsăritene eliberate de
com unism d rep t ţări de m isiune şi şi-a asum at ea această m isiune, ca şi
cum O rtodoxia n -a r fi făcut şi nu face nim ic în ţările respective. Acest
lucru este inexact şi trebuie spus. Trecînd p rin m ari greutăţi, O rtodoxia
a m enţinut credinţa in aceste ţări, a fost p erm anent în com uniune cu
toate Bisericile O rtodoxe libere şi in contacte ecum enice de sp rijin re 
ciproc cu toate cultele.
Biserica O rtodoxă este capabilă să-şi reîntărească singură m isiunea
şi o va face. Acest lucru trebuie spus în M esaj cu m are claritate.
M esajul tre b u ie să conţină, de asem enea, lucruri foarte clare cu p ri
vire la felul în care V aticanul încurajează prozelitism ul catolic p rin fos
tele Biserici unite, azi în întregim e catolice. R itul bizantin a răm as doar
o .form ulă şi o form ă de prozelitism , p e n tru ca să poată fi m ai uşor atraşi
spre uniatism unii credincioşi.
T rebuie a ră ta t m odul agresiv, ju rid ic şi îngust, contrazis chiar de
Sinodul V atican II, în care fostele Biserici u n ite vor să se refacă, în
dauna Ortodoxiei şi îm potriva ei. T rebuie să se arate că, în general cre
dincioşii sîn t liniştiţi şi num ai unii din ei se a lătu ră revendicărilor şi
aceasta num ai la instigaţia unor preoţi certaţi cu disciplina, u nii chiar
excluşi din Biserica Ortodoxă.
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Nu avem nim ic cu catolicii care vor să fie catolici. P rin dialog local,
dacă vor răspunde chem ării noastre, p rin duh frăţesc, realist şt logic,
vom putea rezolva problem ele, dar nu p rin forţă, violenţă şi insulte. Cu
puţine excepţii, în T ransilvania dialogul a fost refuzat şi cele cîteva bi
serici şi com unităţi trecu te la uniatism , au fost doar rodul unor violenţe.
S înt acum în pregătire sute de sem inarişti, în Rom ânia şi la Roma. Se
pune în treb area : p e n tru ce ? P e n tru cine ? Statisticile noastre, aproxim a
tive desigur, dau cifre sub 50.000 de credincioşi. Ei bine, ei au deja 6
episcopi, în tre care şi un cardinal şi atîţia preoţi în pregătire.
In aceste condiţii va m ai p u tea continua dialogul început în 1980
în tre O rtodoxie şi Catolicism ?
M esajul trebuie să conţină un avertism ent sincer, serios şi frăţesc
în această privinţă. De fapt, tem ele dialogului propriu-zis au şi fost blo
cate. Acum se discută num ai despre posibilitatea continuării dialogului
în condiţiile în care catolicism ul se dedă la un prozelitism pu tern ic prin
fostele Biserici unite. Dacă acest dialog asupra uniatism ului va eşua, va
eşua întregul dialog şi răspunderea nu va cădea asupra Ortodoxiei.
E ciudat faptul că, deşi la Freising, la Viena şi Ariccia (Italia) s-au
sem nat docum ente în care uniatism ul e respins ca m ijloc şi m odel de
unitate, totuşi V aticanul îl consideră în continuare ca atare, după cum ni
s-a făcut cunoscut p rin scrisorile prim ite din p artea u n o r înalte persona
lităţi catolice după Sinodul episcopilor din noiem brie-decem brie 1991 de
la V atican (Card. Lustiger, Card. Glemp, Card. E duard M artinez, Scri
soarea adresată P. F. Teoctist, în num ele m em brilor A dunării speciale
p e n tru E uropa a Sinodului episcopilor catolici, Roma, 28 noiem brie— 14
decem brie 1991).
în astfel de situaţii, cum va m ai p u tea continua dialogul ? Iar dacă
nu va continua, la ce ne putem aştepta ? La agresiuni şi mai m ari şi la
vioienţe ? La o lu crare şi m ai insistentă de prozelitism în spaţiul
ortodox ?
Credem că M esajul din 15 m artie treb u ie să cuprindă toate aceste
aspecte, în form e asupra cărora să cădem de acord toţi întîistătăto rii
B isericilor O rtodoxe din lume.
O rtodoxia trebuie să-şi dovedească tă ria credinţei, solidaritatea p rin 
cipiilor şi dem nitatea în dialogurile în care s-a angajat. A ltfel, vom risca
o m arginalizare n em eritată şi un tra tam e n t de soră săracă şi nep u tin 
cioasă, ceea ce n -a r corespunde nici adevărului, nici datoriei pe care o
avem a tît faţă de M întuitorul H ristos, cît şi faţă de păstoriţii noştri».
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U ltim a şedinţă a în tru n irii Intîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe a
« v u t loc în după-am iaza zilei de 14 m artie cînd s-au făcut ultim ele in te r
venţii şi în cadrul căreia s-a acceptat tex tu l proiectului de m esaj care
a fost sem nat de toţi în tîistătă to rii prezenţi. în cadrul aceleiaşi şedinţe
delegaţii P atriarh iei sîrbe au făcut o inform are asupra gravelor eveni
m ente care au loc în Iugloslavia şi im plicaţiile lor în viaţa Bisericii O rto
doxe Sîrbe.
S anctitatea Sa P a tria rh u l ecum enic B artolom eu I a ro stit o alocu
ţiune în care a m ulţum it tu tu ro r în tîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe
p en tru prezenţa şi contribuţia lor la reu şita acestei în tru n iri şi a ex p rir ia t dorinţa ca ea să fie u rm ată de alte în tru n iri sim ilare.
Tn încheiere s-a stab ilit ca a doua zi, 15 m artie 1992, D um inica O rlodoxiei, să aibă loc prezentarea solem nă a M esajului Întîistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe, în cadrul Sfintei Liturghii.
Dum inică, 15 m artie 1992, s-a oficiat în catedrala p atriarh ală din
Constantinopol, S fînta L iturghie solem nă la care au participat toţi în tîi
stătătorii prezenţi. Im ediat după citirea tex tu lu i Sfintei Evanghelii, I.P.S.
M eliton de Filadelfia, secretarul Sfîntului Sinod al P atriarh iei Ecum enice
a dat citire M esajului. La sfîrşitul Sfintei L iturghii s-a făcut o procesiune
solem nă cu sfintele icoane de la catedrală la reşedinţa patriarhală, m arcînd astfel com em orarea consacrării definitive a cinstirii icoanelor în
Biserica Ortodoxă.
în aceeaşi zi, P a tria rh ia Ecum enică a oferit o recepţie la care au
luat p a rte toţi în tîistătă to rii B isericilor O rtodoxe şi m em brii delegaţii
lor. în cadrul acesteia, S anctitatea Sa P a tra rh u l Ecum enic B artolom eu I
a ro stit un toast în care a scos din nou în evidenţă im portanţa în tru 
nirii de la C onstantinopol şi a M esajului adoptat şi a m ulţum it tu tu ro r
p e n tru p articipare şi p en tru contribuţia la reu şita întîlnirii.
în num ele tu tu ro r delegaţiilor prezente a lu at cuvîntul Prea
Fericitul Părinte Patriarh, T e o c t i s t , care s-a re fe rit la însem nătatea
istorică a în tru n irii, la rolul p a triarh u lu i ecum enic în ce priveşte con
vocarea, pregătirea, organizarea şi reu şita în tru n irii şi a m ulţum it în
num ele tu tu ro r p articipanţilor a tît p e n tru reu şita lucrărilor în tru n irii,
cît şi p e n tru ospitalitatea de care s-au bucurat. P rea Fericirea Sa s-a
referit apoi la rolul Bisericilor O rtodoxe locale în cadrul Ortodoxiei ecu
m enice şi la răspunderile ce revin În tîistătăto rilo r Bisericilor surori,
faţă de clerul şi credincioşii lor şi la necesitatea unei prezenţe şi a unei
m ărturii mai u n itare şi mai conştiente a O rtodoxiei în lum ea contem 
porană.
în tim pul prezenţei sale la Constantinopol delegaţia Bisericii O rto
doxe Române, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t ,
în afara participării la lucrările în tru n irii
în tîistătăto rilo r Bisericilor
O rtodoxe a mai avut o serie întreagă de în tîln iri şi convorbiri cu în tîi
stătăto rii şi delegaţiile Bisericilor O rtodoxe surori, dintre care m enţio
năm :
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In ziua de 11 m artie 1992, după vizitarea catedralei S fîn tu l G heor£he, delegaţia rom ână s-a întîln it, la reşedinţa p atriarh ală, cu S anctita
tea Sa, B artolom eu I, p a tria rh u l ecum enic, de faţă fiind şi I.P.S. M itro
polit Ioan de Pergam , alţi ierarh i ai P atriarh iei Ecum enice. In cadrul
în tîln irii s-a discutat despre problem a uniatism ului, a im plicaţiilor sale
în viaţa religioasă a credincioşilor ortodocşi rom âni, a perspectivelor de
viitor ca şi asupra atitudinii duplicitare a V aticanului în această pro
blemă.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a prezentat, de asem e
nea, diverse aspecte ale vieţii bisericeşti din Rom ânia în contextul creat
de revoluţia din decem brie 1989, preocupările actuale ale S fîntului Sinod
privind învăţăm întul religios, în general, şi cel teologic în special, im 
plicarea tot mai pregnantă a Bisericii în problem ele sociale, dificultă
ţile • m ateriale cărora trebuie să le facă faţă B iserica noastră etc. De
asem enea s-au pus în discuţie prezenţa rom ânească la S fîntul Munte,
şi problem ele legate de aceasta.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a adus la cunoştinţa
P a tria rh u lu i ecum enic in ten ţia S fîntului Sinod al
Bisericii O rtodoxe
Rom âne în legătură cu canonizarea u nor sfinţi rom âni şi stadiul în care
se găsesc pregătirile respective.
Aceste problem e şi altele sim ilare, au fost discutate şi în întîlnirile
care au av u t loc cu S anctitatea Sa P a tria rh u l P artenie al A lexandriei, în
'n tîln ire a care a a v u t loc v ineri 13 m artie 1992, şi cu S anctitatea Sa
P a tria rh u l Diodor al Ierusalim ului, în întîlnirea de dum inică, 15 m artie
1992.
La această în tîln ire, delegaţia rom ână a prezentat şi problem a ca
nonizării de către B iserica O rtodoxă R om ână a Cuviosului Ioan-Iacob
de la m înăstirea N eam ţ care a tră it şi s-a m utat către Dom nul la m înăstirea Hozeva din P a tria rh ia Ierusalim ului.
Tot dum inică, 15 ianuarie 1992 a av u t loc la Constantinopol în tîlnirea d in tre Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t şi Sanctitatea
Sa P a tria rh u l Alexei al II-lea al Moscovei şi al întregii Rusii şi dele
gaţiile însoţitoare.
D upă discutarea problem elor cu care se confruntă am bele Biserici
în perioada de după 1989, convorbirile s-au axat în special asupra as
pectelor legate de Biserica O rtodoxă din Basarabia.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a propus S anctităţii Sale
P a tria rh u l Alexei ca discuţiile privind Biserica din B asarabia şi B u
covina să se poarte în tr-u n sp irit frăţesc, deschis şi sincer, p e n tru a se
evita orice fel de tensiuni şi p e n tru ca, îm preună, să se găsească mo
dalităţile cele mai potrivite p e n tru ca Biserica din aceste ţin u tu ri să se
poată rein teg ra la B iserica-m am ă. D elegaţia rom ână a rea m in tit argu
m entele istorice dar şi situaţia prezentă în care credincioşii acestei Bi
serici doresc o restab ilire a situaţiei av u te anterior ruperii teritoriilor
rom âneşti de patria-m am ă.
D elegaţia Bisericii O rtodoxe Ruse a apreciat dorinţa u nui dialog
deschis în legătură cu această problem ă şi s-a a ră ta t dispusă să contri
buie la rezolvarea, p rin tratativ e, a acestei problem e, şi p e n tru evitarea
oricăror neînţelegeri.
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S-a subliniat, de am bele părţi, dorinţa ca factorul religios să nu
alim enteze sau să nu am plifice, în condiţiile actuale, stările conflictuale
deja existente. P rin discuţiile care au av u t loc s-a făcut începutul unei
încercări de rezolvare a problem ei jurisdicţionale privind B iserica O r
todoxă din terito riile rom âneşti de peste N istru.
în tru n ire a întîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe care a av u t loc la
Constantinopol, discuţiile care s-au p u rta t, M esajul adoptat la această
în tru n ire au constituit m anifestarea, în gradul cel mai înalt, a spiritului
de u n itate care există de veacuri în tre B isericile O rtodoxe naţionale
surori.
D iscuţiile p u rta te şi M esajul adoptat exprim ă, în prim ul rînd, grija
p entru păstrarea şi în tă rirea acestui sp irit de com uniune, din p artea tu 
tu ro r Bisericilor Ortodoxe. S-a m anifestat, de asem enea, îngrijorarea
faţă de pericolele care am eninţă astăzi, viaţa credincioşilor ortodocşi,
pericole care vin din partea altor confesiuni şi Biserici creştine, prin
prozelitism ul acerb ex ercitat asupra lor, ca şi din partea unor ideolo
gii străin e de credinţa în Dum nezeu.
N -au fost neglijate nici pericolele de orice fel care am eninţă d istru 
gerea vieţii oam enilor ca şi dezastrele ecologice care tin d să dezechili
breze ex trao rd in ara arm onie im prim ată de D um nezeu în întreaga crea
ţie. A trăgînd aten ţia asupra acestor pericole, Bisericile O rtodoxe chea
mă pe fiii săi, ca şi pe toţi oam enii, să m anifeste, în gradul cel m ai înalt
respectul p e n tru echilibrul şi arm onia sădite de Dum nezeu în opera
m îinilor Sale.
Bisericile Ortodoxe, în tru n ite la F anar, şi-au exprim at de asem enea
dorinţa de resta u ra re a un ităţii creştine, în sp iritu l genuin al u nităţii
creştine din pim ele veacuri.
In sp irat şi profund docum entat pe S fînta S criptură, M esajul adoptat
de întîistătăto rii Bisericilor O rtodoxe, este o grăitoare m ărtu rie despre
ataşam entul Ortodoxiei întregi faţă de M întuitorul Iisus H ristos, faţă
de opera Sa răscum părătoare, faţă de m esajul evanghelic precum şi faţă
de T radiţia sfîntă a veacurilor creştine prim are.
C oncretizarea dorinţei m anifestată în cursul discuţiilor, ca şi în
cuprinsul M esajului, ca astfel de în tîln iri să aibă loc şi în viitor, va avea
darul să întărească şi mai m ult u n ita te a O rtodoxiei şi dorinţa ei de a
contribui la rezolvarea în sp iritu l bogatului ei tezaur tradiţional, a pro
blem elor care frăm în tă om enirea de azi.
C ontribuţia delegaţiei rom âne, a P rea Fericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist, personal, la reu şita acestei în tru n iri, a tît în faza pregătitoare
cît şi tim pul lu crărilo r în tru n irii, a fost rem arcabilă.
In acelaşi tim p, strădaniile perm anente ale Bisericii O rtodoxe Ro
mâne, în ciuda tu tu ro r greu tăţilo r şi a piedicilor, de a da o rezolvare
com petentă tu tu ro r problem elor care frăm în tă viaţa credincioşilor săi,
a poporului rom ân în general, stau m ărtu rie despre viabilitatea adevăru
rilor de credinţă propovăduite de ea, a actualităţii m esajului evanghelic
în viaţa poporului rom ân şi a eficacităţii m etodelor folosite de Biserică,
prin toate acestea ea integrîndu-se în O rtodoxia universală.
Redăm , în continuare, tex tu l M esajului adoptat la în tru n ire a con
ducătorilor Bisericilor O rtodoxe de la Constantinopol la 15 m artie 1992 :

MESAJUL
ÎNTÎISTĂTĂTORILOR

SFINTELOR BISERICI ORTODOXE

In num ele T atălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin !
1. Fiind adunaţi în Duhul Siînt, p entru consfătuire, la Constantinopol,
astăzi
15 m artie 1992, în Duminica O rtodoxiei, din iniţiativa. Ia invitaţia şi sub p reşe
dinţia prim ului dintre noi, P atriarhul Ecumenic BARTOLOMEU, conform dorinţei
exprim ate şi de alte Biserici surori, noi, din mila şi harul Iui Dumnezeu, intiistătătorii Sfintelor P atriarhate locale şi ai Bisericilor O rtodoxe
autocefale şi auto
nom e :
BARTHOLOMEU, A rhiepiscopul Constantinopolului, N oua Romă şl Pa
triarh E cum enic;
PARTHENIE, Papă şi P atriarh al A lexandriei şi al întregii A fric i;
IGNATIE, P atriarhul A ntiohiei şi al întregului O r ie n t;
DIODOR, P atriarhul O raşului Sfînt al Ierusalim ului şi al întregii Palestine ;
ALEXEI, P atriarhul M oscovei şl al întregii R u s ii;
PAVEL, P atriarhul Belgradului şi al întregii S e rb ii;
TEOCTIST, P atriarhul Bucureştiului şi al întregii R o m ân ii;
MAXIM, P atriarhul Sofiei şi al întregii B u lg arii;
ILIE, A rhiepiscopul de M etschetis şi Tiflis şi C atolicos-Patriarh al în tre 
gii G eorgii (reprezentat de către P atriarhia Ecumenică) ;
CHRYSOSTOM, A rhiepiscopul de N oua Justiniana şi al întregului Cipru ;
SERAFIM, A rhiepiscopul A tenei şi al întregii Eladc ;
VASILE, M itropolitul V arşoviei şi al întregii Polonii ;
DOROTHEI, M itropolitul de Praga şi al întregii C eh o slo v acii;
IOAN, A rhiepiscopul Kareliei şi al întregii Finlande,
Ne-am consultat, in frăţească dragoste asupra probltm elor ce preocupă Biserica
noastră O rtodoxă cea una, sfintă, sobornicească şi apostolească şi am săvlrşit îm
preună Sfîntă E uharistie în această dum inică dedicată de secole O rtodoxiei, în
biserica patriarhală a P atriarhiei Ecumenice. Cu acest prile] dorim să facem cu
noscute u rm ă to a re le :
Aducem laudă şi slavă din adîncul inim ilor noastre. Dumnezeului celui în 
treit, care ne-a învrednicit să ne vedem fată către faţă, să ne îm brăţişăm reciproc
cu dragoste şi pace, să ne îm părtăşim din Potirul Vieţii şi să ne bucurăm de da
rul dum nezeiesc al unităţii panortodoxe. Fiind conştienţi de responsabilitatea pe
care Providenţa Domnului a aşezat-o pe um erii noştri Domnul, ca păstori ai Bise
ricii şi îndrum ători duhovniceşti, în sm erenie şl cu dragoste ne adresăm tuturor o a
m enilor doritori de bine, şi în special, fraţilor noştri episcop! şl întregului trup
dreptcredincios al Bisericii O rtodoxe, cu .binecuvlntare de Ia Dumnezeu, cu u rări
de pace şi cu «cuvint de sfătuire» (Evrei 13, 22).
«Bucurati-vă, fraţilor, totdeauna In Domnul I» (Fllip. 3, 1).
«întăriţi-vă în Domnul şi întru tăria p u terii Lui» (Efes. 6, 1).
2.
Sfîntă Biserică O rtodoxă de pretutindeni, aflîndu-se în lum e şi fiind, în
mod inevitabil, afectată de schim bările care au loc în aceasta, se găseşte astăzi
confruntată cu problem e deosebit de grele şi urgente, cărora doreşte să le facă
faţă ca un singur trup, potrivit cuvintului Sfîntului Pavel care z ic e : «Dacă un m ă
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dular suferă, toate m ădularele suferă îm preună» (I Cor. 12, 26). Mai mult, privind
către viitorul om enirii şi al întregii creaţii a lui Dumnezeu, în perspectiva intrării
noastre în cel de al III-Iea mileniu ai istoriei creştine, într-o vrem e de schim bări
spirituale şi sociale rapide, îm plinindu-şi datoria sa sfîntă, Biserica do reşte să
dea m ărturie, in sm erenie, cu dragoste şi cu h otărîre, despre nădejdea care este
in noi (I P etru 3, 15).
Secolul XX poate fi considerat ca fiind secolul m arilor împliniri în dom eniul
cunoaşterii universului şl în încercarea de a supune creaţia intereselor fiinţei
■mane. De-a lungul acestui secol au ieşit în evidenţă a tit tăria, cît şi slăbiciunea
fiinţei umane. O dată ce aceste îm pliniri au fost dobîndite, nimeni nu se mai îndo
ieşte că dom inaţia omului asupra lumii care îl înconjoară nu conduce în mod n e
cesar la fericire şi la plinătatea
vieţii. Astfel, omul trebuie să înţeleagă că,
de
p arte de Dumnezeu, progresul ştiinţific şi tehnologic devine un instrum ent de dis
trugere a tît a naturii, cît şi a vieţii sociale. A cest lucru este în special evident
după căderea sistem ului com unist.
O dată cu această cădere, trebuie să recunoaştem , de asem enea, falimentul, eşe
cul tu tu ro r ideologiilor antropocentrice care au creat, în oamenii acestui secol, un
gol spiritual şi o nesiguranţă existenţială şi au făcut pe mulţi oam eni să caute
m intuirea în noi m işcări religioase şi parareligioase, în secte ori în ataşam entul,
aproape idolatrie, faţă de valorile m ateriale ale acestei lumi. O rice fel de prozeli
tism practicat astăzi este, mai degrabă o m anifestare decît o soluţie a profundei
crize în care se află lumea contem porană. T ineretul de astăzi, are dreptul să afle
că Evanghelia lui H ristos şi credinţa ortodoxă aduc iubirea în locul urii, coopera
rea în locul confruntării şi com uniunea în locul dezbinării dintre fiinţele um ane şi
dintre popoare.
3. T oate acestea cheam ă pe ortodocşi la o un itate spirituală şi canonică p ro 
fundă. Din nefericire, această unitate este adesea am eninţată de grupuri schism a
tice, care există în paralel cu structura canonică a Bisericii O rtodoxe. Analizînd,
de asem enea, această problem ă, ne-am dat seama că este necesar ca toate Sfintele
Biserici O rtodoxe locale, fiind în
solidaritate deplină unele ca celelalte, să con
damne aceste grupuri schism atice şi să se abţină de Ia orice fel de com uniune cu
ele, oriunde s-ar afla acestea, «pînă la întoarcerea lor» astfel Incit, trupul Bise
ricii O rtodoxe să nu fie îm părţit în ceea ce priv eşte unitatea, ln tru cit «nici chiar
singele m artirajului nu ar putea să şteargă păcatul schismei» şi, «a sfîşia Biserica
este un rău la fel de m are ca acela de a cădea în erezie» (Sf Ioan Gură de Aur)
4. In acelaşi spirit al grijii pentru unitatea tu tu ro r celor care cred în H ris
tos, am participat la m işcarea ecum enică din vrem ea noastră. A ceastă participare
s-a bazat pe convingerea că ortodocşii trebuie să contribuie la restau rarea unităţii
cu toată puterea lor, dînd m ărturie faţă de Biserica cea una nedespărţită a Apos
tolilor, a Părinţilor şi a Sinoadelor ecum enice, în acelaşi timp, s-a sperat că In
vremuri de mari dificultăţi. Biserica O rtodoxă a r putea avea dreptul de a conta
pe solidaritatea — care a fost in mod constant afirm ată ca fiind idealul princi
pal al acestei m işcări — tu tu ro r celor care cred în H ristos.
Cu m are durere şi nelinişte in inimi, am constatat că anum ite cercuri din si
nul Bisericii Romano-Catolice acţionează intr-un spirit total opus dialogului iubirii
şi adevărului. Noi am participat cu sinceritate la toate întrunirile ecum enice şi In
dialogurile teologice bilaterale. După căderea regim ului comunist ateu, care a p er
secutat şl înfricoşat enorm m ulte dintre aceste Biserici O rtodoxe, ne-am aştep tat
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să primim un sprijin frăţesc san cel puţin o înţelegere a situaţiei diiicile create
după 50 şl chiar 70 de ani de persecuţii nem iloase. A cestor persecuţii Îndelungate
li se datorează această situaţie, din multe puncte de ved ere tragică, a acestor Bi
serici în ceea ce priveşte resursele lo r econom ice şi pastorale.
In locul sprijinului aşteptat şi în detrim entul drum ului pe care ni-1 dorim că
tre unitatea creştină, ţările tradiţional-ortodoxe au lost considerate «teritorii pen
tru misiune» şi astiel, se creează în aceste ţări organizaţii m isionare, iar prozeli
tismul este practicat prin toate m etodele care au fost condam nate şi respinse de
către toţi creştinii, de-a lungul ultim elor decenii, în special, ar fi de m enţionat şi
de condam nat activitatea uniţilor ap arţin în d Bisericii Romei, activ itate pe care
aceştia o desfăşoară îm potriva Bisericii noastre în Ucraina, în România, in Slova
cia de est, în O rientul M ijlociu şi în alte părţi. A ceasta a creat o situaţie incom
patibilă cu spiritul dialogului dragostei şi al adevărului, care a fost iniţiat şi pro
movat de conducătorii bisericeşti creştini, precum papa Ioan XXIII şi patriarhul
ecum enic A thenagoras I. Prozelitism ul catolic a produs o rană foarte adincă şi
greu de vindecat dialogului. De altfel, dialogul dintre cele două Biserici s-a re 
zum at deja doar ia discutarea problem ei uniatism ului, pînă cînd se va ajunge la
o înţelegere asupra acesteia.
A celaşi lucru poate fi spus şi cu privire la anum iţi p ro testan ţi fundam entalişti, care sînt foarte •doritori de a «predica» în ţări ortodoxe, ieşite de sub regi
muri com uniste. C onsiderarea acestor ţări ca «terra missionis» — ţări de m isiune
— este inacceptabilă, deoarece în aceste ţări, pe parcursul m ultor secole. Evan
ghelia a fost deja predicată. Tocmai d atorită credinţei lor In H ristos, credincioşii
acestora au ajuns adesea pe punctul de a-şi sacrifica vieţile.
Referitor la acest subiect, ream intim tu tu ro r că orice formă de prozelitism —
care este deosebită clar de evanghelizare şi misiune — este condam nată categoric
de noi, ortodocşii. Prozelitism ul practicat In naţiuni deja creştinate şi în m ulte ca
zuri chiar ortodoxe, şi desfăşurat uneori prin ispitire m aterială .sau chiar prin for
me diferite de violenţă, înveninează relaţiile dintre creştini şi distruge
drum ul
spre unitate M isiunea, dim potrivă, desfăşurată in cadrul ţărilo r şi popoarelor necreştino, constituie o datorie sfintă a Bisericii, meritând orice ajutor. O asem enea
activitate m isionară ortodoxă se desfăşoară astăzi in Asia şi Africa şi eăte demnă
de orice sprijin pan-ortodox şi pan-creşlln.
5. Inspirată de spiritul reconcilierii, Biserica O rtodoxă a participat activ de
zeci de ani Ia efortul de restau rare a unităţii creştine, care constituie o poruncă
expresă şi categorică a M întuitorului (Ioan 17, 21). P articiparea Bisericii O rtodoxe
în totalitatea ei la activitatea Consiliului Ecumenic al Bisericilor urm ăreşte în prin
cipal tocmai acest obiectiv. A ceasta este raţiunea pentru care ea nu aprobă nici
o tendinţă care a r subm ina scopul iniţial de dragul alto r interese. Din acelaşi mo
tiv, ortodocşii dezaprobă cu tărie anum ite evoluţii recen te în cadrul contextului
ecumenic, precum hirotonia fem eilor în tru preoţie şi folosirea lim bajului «inclu
siv» (nepotrivit şi nescripturistic) in cazul referirii la Dumnezeu, ceea ce creează
obstacole serioase in calea restaurării unităţii.
In acelaşi spirit al reconcilierii, ne exprim ăm speranţa, că progresul înregis
trat in anum ite dialoguri, cum ar fi cazul dialogului cu ortodocşii orientali (necalcedonieni) să ducă Ia un rezultat favorabil, după îndepărtarea obstacolelor rămase.
6. Acum, Ia sfirşitul celui de al doilea mileniu, îndreptîndu-ne gindurile mai
precis spre problem ele generale ale lumii m oderne şi îm părtăşind speranţa comună
dar
şi neliniştile omenirii, rem arcăm u rm ăto arele:
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Progresul rapid al tehnologiei şi al ştiinţelor care asigură instrum entele n e
cesare Îm bunătăţirii calităţii vieţii şi eliberarea de durere, nenorocire şl boală, din
gAcate nu este însoţit întotdeauna de un fundal spiritual şi etic echivalent. Drept
p u r a care, progresul mai sus m enţionat nu este lipsit de serioase primejdii.
Astfel, in ce priveşte viaţa socială a oam enilor, acum ularea acestor privilegii
ale progresului şi puterea ce decurge din el numai într-o anum ită secţiune a omeairii m ultiplică neajunsurile celorlalţi oam eni şi creează un focar de conflict şi
«H ar de război. C oexistenţa acestui progres cu dreptatea, dragostea şi pacea conriHxie singura cale sigură astfel incft acest progres să nu se transform e dintr-o
M aecnvîntare intr-un blestem in m ileniul urm ător.
La fel de mari sînt şl problem ele ridicate de acest progres pentru supravieţui
rea fiinţei um ane ca persoană liberă, creată «după chipul şi asemănarea» lui Dumaeseu. Progresul geneticii, deşi poate contribui enorm la com baterea m ultor boli,
p*ate transform a fiinţa um ană dintr-o persoană liberă, tntr-un obiect d irija t şi con
trolat de cei aflaţi la putere.
Aceleaşi prim ejdii există şi în ceea ce priveşte supravieţuirea m ediului încon
jurător. Folosirea neglijentă a creaţiei m ateriale de către om, cu ajutorul progresuW ştiinţific şi tehnologic, a început deja să producă distrugeri ireparabile mediului
taconjurător. Biserica O rtodoxă, neputînd răm îne pasivă in faţa unei asem enea disk a g e ri, invită, prin interm ediul nostru, toţi ortodocşii, să dedice în flecare an prima
M a lunii septem brie — ziua începutului anului bisericesc — rugăciunii p en tru păstoarea creaţiei lui Dumnezeu şi pentru adoptarea unei atitudini faţă de n atu ră aşa
cam o cere Sffnta Euharistie şi tradiţia ascetică a Bisericii.
7. In faţa unor asem enea posibilităţi, dar şi prim ejdii ale omenirii de azi, Bi
serica O rtodoxă salută folosirea oricărui progres in vederea realizării reconcilierii
fi unităţii. Salută in special înaintarea Europei pe drum ul către un itate şi
am inteşte faptul că aici locuiesc un m are num ăr de ortodocşi şi că acestora 11 se
Ta adăuga un num ăr şi mai m are în viitor. Nu trebuie uitat că regiunile Europei
C entrale şi R ăsăritene sînt locuite în m ajoritate de o populaţie ortodoxă care con
tribuie astfel la form area culturală a civilizaţiei şi spiritului european. Acest lucru
face din Biserică un factor sem nificativ pentru m odelarea unei Europe unite şi li
sporeşte responsabilităţile.
Sintem profund întristaţi de lupta fratricidă dintre sîrbii şi croaţii din Iugosla
via şi de toate victim ele făcute de acest conflict. Considerăm că tuturor conducăto
rilor religioşi, ai Bisericii Romano-Catolice şi nouă tuturor, ni se cere o atenţie deo
sebită, o responsabilitate pastorală şi o înţelepciune divină p en tru a se putea evita
exploatarea sentim entului religios pentru m otive politice şi naţionaliste.
Inimile noastre sint Ia fel de sensibile faţă de toate celelalte popoare de pe
alte continente care luptă pentru dem nitate, libertatea şi dezvoltarea lo r în d rep
tate. N e rugăm în special pentru pace şi reconciliere în regiunea O rientului M ijlo
ciu, unde credinţa creştină a luat fiinţă şi unde coexistă popoare de diferite credinţe.
8. Proclam ăm din Constantinopol aceasta, în dragostea Domnului, tn m area şi
sfinta Duminică a O rtodoxiei, îndem nind pe toţi creştinii ortodocşi cucernici din În
treaga lum e să fie uniţi în ju ru l păstorilor lor canonici şi îi chemăm pe toţi cei ce
cred în H ristos la îm păcare şi solidaritate în faţa serioaselor prim ejdii cn care este
am eninţată lumea din ziua de azi.
Fie ca H arul Domnului nostru Iisus H ristos şl dragostea lui Dumnezeu T atăl şi
ta p ă rtă ş ire a Sfîntului Duh să fie cu voi cu toţi. Amin I
In Constantinopol, în Duminica Ortodoxiei, 15 m artie 1992
(Urmează sem năturile tu tu ro r în tîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe)
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NICOLAE TITULESCU
REVENIT IN ŢARINA STRĂMOŞILOR SA l
Dacă M. Em inescu scria : «Biserica O rtodoxă este m am a neam ului
românesc», Nicolae T itulescu spunea, ca oarecînd P salm istul : «Biserica
O rtodoxă este fam ilia tu tu ro r rom ânilor... Cît voi tră i o voi sluji şi
cînd va avea nevoie o voi ap ă ra cu to ată v irtu tea mea... Dacă nu era
ea, eu nu existam şi, nu eram decît păm în t şi cenuşă. Ea m i-a dat mie
viaţa deplină...». N um ai aceste precizări şi ne convingem de credinţa
curată a m arelui diplom at şi de respectul său deosebit faţă de Biserica
străm oşească.
De fapt, singură Biserica n e a m u lu i-l-a pom enit pe fiul ei în H ris
tos în perioada de intens ateism practic şi teoretic. N. T itulescu este nu
m îndria O lteniei, ci cinstea M itropoliei acesteia, fiindcă, aşa cum am
a ră ta t cu a lt prilej, ilu stru l diplom at a fost crescut în aleasă cinste de
către bunicul său, p reo t ortodox, iar m am a sa, M aria, văduvă, a găsit
înţelegere, păsuire şi grab n ic-aju to r la biserica şi E pitropia M adonaD udu-Craiova. E pitropia respectivă a susţinut m aterial şi m oral pe
Nicolae T itulescu şi fam ilia lui (fraţii săi). De fapt, celebrul diplom at,
ca şi C onstantin B râncuşi, pictorii Lecca şi A m an şi alţii, au fost, la
vrem ea lor, distinşi bursieri şi aju to raţi din vistieria E pitropiei bisericii
M adona-D udu *.
M enţionam , cu prileju l centenarului naşterii lui N. T itulescu, că
va veni vrem ea cînd răm ăşiţele sale păm înteşti, care au h ră n it spiritul
său a tît de pu tern ic şi creştin, vor fi aduse aici, la ai săi, după propria
dorinţă şi după respectarea testam en tu lu i prietenului său Tache Ionescu, cel care-şi doarm e som nul de veci în m înăstirea a tît de dragă şi,
care era frecventată de am îndoi : Sinaia. Acest m are lăcaş, m înăstirea
Sinaia, este p e n tru noi, spunea N. Titulescu, Lege (Tablele Legii lui
Moise s-au dat pe M untele Sinai) ; credinţă (aici, pe Sinai, s-a a ră ta t
Dumnezeu) şi pace (poruncile lui Dum nezeu-Decalogul — fac dreptate,
dau încredere şi îm pacă lumea). Ia r cînd N. T itulescu îşi începea cuv întările sau intervenţiile sale, chiar la Liga N aţiunilor, deschidea Sfînta S criptură spunînd : m artor îm i este Dum nezeu, fiindcă la început era
Cuvîntul... Este adevărat, era in v itat şi vorbea în m ulte adunări şi aso
ciaţii, la dineuri şi în tru n iri etc., şi de aici nefireasca părere a unora că
ar fi fost, «chiar mason», Doam ne, fereşte şi linişteşte-i !
Şi abia în vrem ea noastră i s-a îm plinit dorinţa. C onducerea de stat
a Rom âniei, de comun acord cu conducerea F ranţei, de dum nezeiesc
*
A se vedea... Un vrednic reprezentant al diplom aţiei rom âneşti: N. T itu 
lescu, In «Glasul Bisericii» nT. 9— 10/1969 şi M itropolia Oltenied, mr. 7—8/1982;
Centenarul naşterii lui Constantin Brâncuşi, in «M.O.» nr. 3— 4/1976 etc.
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duh inspirate, au h o tărît ca osem intele ilu stru lu i bărb at de sta t şi un
bun al patrim oniului m ondial, să fie aduse în ţa ră p en tru ca d uhul său
să aibă odihnă pînă la Ju d ecata de apoi.
N. T itulescu a in tra t în această lum e în ziua de 17 m artie 1882 şi
a părăsit-o, p e n tru etern itate, to t în această zi de 17 m artie 1941, în
zodia Peştilor. Ş i-a d epănat som nul de veci în păm în t străin şi a m u rit
cu durere în su flet din cauza pîrjolului celui de-al doilea război m on
dial. Şi n u-i trecuse sufletul p rin cele 40 de văm i ale văzduhului cînd
F ranţa, a doua P a trie a sa şi Parisul, a doua Craiovă, cădeau sub cizma
fascistă, îm potriva căreia luptase. A tre c u t dincolo liniştit, sub vraja
versurilor lui M ihai Em inescu : «...lăsaţi-m ă
să mor... La m arginea
mării...». Şi dacă la poetul d urerii şi e te rn ită ţii noastre, dorinţa era fi
rească, la m arele diplom at, dorinţa era neîm plinită. începuse ceasul
biologic să răm în ă în u rm ă to t la «malul» m ării, dar nu la P ontul
Euxin, la litoralul laudei poetului O vidiu-exilatul, ci la Cannes, pe m a
lul M ării M editerane. în orice caz, se adeverea şi de data aceasta că
m area posedă tainele vocaţiei etern ităţii. Nicolae T itulescu era şi în
părţile acestea, ale ultim ei răsuflări, to t în duhul străm oşilor, aici în
M arsilia, cu 1500 de ani înainte, S fîn tu l Ioan din Casimcea Dobrogei
organiza întîile centre m onahale în A pusul Europei şi tot aci şi-a dat
duhul. Şi dacă Ioan Casian a fost întem eietor de viaţă de obşte şi Nico
lae T itulescu a fost «stareţ» al diplom aţiei lum ii vrem ii sale (de două
ori preşedinte al Ligii N aţiunilor). Ce frum os a r fi ca b ă trîn a E uropă
să-şi m ai am intească m ăcar, din cînd în cînd, de nepoţii şi strănepoţii
si adevăraţi, d in tre care nu lipsesc rom ânii...
Cincizeci de ani, osem intele lui Nicolae T itulescu au răm as nem iş
cate. P înă în 1946, îl m ai pom eneau rudele şi prietenii fie la m orm înt,
fie la biserica rom ână din Paris. D upă această dată şi m ai ales, după
abdicarea regelui, diplom atul rom ân a fost uitat. în ţară, a fost in te r
e s ă cercetarea operei şi vieţii sale. La Paris, parohia s-a tran sfo rm at în
com unitate de dizidenţi, slujitorii ca şi credincioşii neputînd lua legă
tu ra cu P a tria rh ia R om ână s-au declarat independenţi, g rija sfîntului
locaş a p reluat-o S tatu l francez. în această situaţie, s-a produs sciziune
în tre rom âni, ia r parohia a in tra t sub jurisdicţia Bisericii Ruse din
Elveţia. N um e-stele ca : T itulescu, Brâncuşi, Enescu au fost aproape
uitate.
P a tria rh u l Ju stin ia n a încercat să refacă u n ita te a sp iritu ală în tre
Bucureşti şi Paris, dar relaţiile E st-V est erau sub tensiune.
A şa cum era firesc, pom enirea în ţa ră a lui Titulescu n -a încetat.
Parohia, unde a v ăzu t lum ina zilei T itulescu, a fost în perm anenta gri
jă a p a triarh u lu i Ju stin ia n şi episcopului Iosif al Rîm nicului, am bii
prieteni cu distinsul diplom at. M adona-D udu din Craiova, trecînd prin
m ulte rep araţii şi înfrum useţare, totdeauna a pom enit pe T itulescu şi
m am a sa ca a ju tă to ri şi aju taţi, sp rijinitori şi iubitori de sfinţite loca
şuri ale neam ului nostru.
D upă perioada stalinistă şi poststalinistă şi după ce forurile m on
diale au recunoscut rolul lui Nicolae T itulescu în diplom aţie şi cultură
şi in ţa ră s-au făcut ascultate vocile celor care l-au cunoscut şi l-au
preţu it şi astfel s-a început alcătuirea de m onografii şi ediţii ale operei
lui Nicolae Titulescu.
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Şi iată că, după R evoluţia din 1989, condusă de degetul P roviden
ţei, pom enirea distinsului fiu al Patriei, aflat în păm înt străin, a reap ă
ru t în D ipticele neam ului. Şi cum e ra firesc, s-a făcut cinste, m ai întîi,
E roului necunoscut, adus în B ucureşti (26 octom brie, 1991) *, şi apoi
s-a spălat obrazul P a trie i p rin îm plinirea T estam entului lui Nicolae
Titulescu de a fi adus în P ăm întul făgăduinţei.
Şi a sosit lu n a I rom ană în cinstea zeului M arte (sau M ărţişor în
tradiţia străbună) şi totodată, după spusa poporului : M artie nu lip
seşte din Post, acum în prim a săptăm înă a Păresim ilor, în ziua S fin
ţilo r M ucenici (Măcinici), sub supravegherea unei comisii a G uvernului
francez au fost deshum ate osem intele lui Nicolae Titulescu. R ăm ăşiţele
păm înteşti au fost depuse în tr-u n sicriu confecţionat în Rom ânia, cu
S fînta cruce pe capac şi în fă şu ra t în tricolor. Şi era Săptăm înă Cano
nului M are, creştinii ortodocşi rosteau, în toate bisericile lor : Doam ne
şi S tăpînul vieţii mele... Pe calea aerului, soseau de la P aris nep reţu i
tele odoare...
Şi dacă oam enii răi i-au fost potrivnici m arelui diplom at în viaţă,
acum, la rev en irea în ţară, un v în t pu tern ic cu lapoviţă şi zăpadă spăla
aievea greşelile contem poranilor distinsului diplom at. El a fost tot un
m artir al neam ului şi nu în zadar s-a fixat revenirea în ţară în Ziua
M ucenicilor.
Pe aeroportul Otopeni, răm ăşiţele păm înteşti ale lui Nicolae T itu 
lescu au fost p rim ite cu onoruri m ilitare şi în arm onia Im nului de sta t :
D eşteaptă-te, române... şi Im nului eroilor : P resăraţi pe-a lor m orm inte...
O întreagă paletă m ulticoloră de flori au înm iresm at şi au acoperit si
criul preacinstit. P rea F ericitul P ărin te Teoctist — P a tria rh u l Rom âniei,
însoţit de PP.SS. vicari p a triarh a li : Nifon Ploieşteanul, secretarul S fîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne şi Teofan S in a itu l; de P. Cuv.
Teofil P an ait consilier ecum enic şi PP.CC. Diaconi V alentin Boboescu
şi A urel Ionescu au săvîrşit cu m are evlavie parastasul obişnuit p en tru
Nicolae T itulescu şi p e n tru toţi cei adorm iţi în tru nădejdea învierii din
neam ul său. Erau de faţă Preşedintele României, G uvernul ţării, depu
taţi şi senatori, reprezentanţi ai am basadelor din B ucureşti, num eroşi
reporteri şi ziarişti.
In întreaga ţa ră au răsu n a t clopotele pentru pom enire. La T ituleştiOlt şi la M adona-D udu dangătul, după obicei, a răsu n a t tre i zile.
D upă slujbă, P rea Fericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a ro stit un
scu rt şi în sufleţit cuvînt în legătură cu evenim entul, după care Dl.
A drian Năstase, m inistrul A facerilor E xterne, a p rez e n ta t cu m are com
petenţă şi cu alese cuvinte viaţa şi activitatea m arelui dispărut. Noi cei
de aici şi cei de astăzi, a sub lin iat vorbitorul, îm plinim testam entul lui
Nicolae T itulescu de a-1 aduce to t aici în casa sa, în fam ilia sa rom â
nească, în ţărîn a străm oşilor... Dum nezeu să-l ierte şi cu drepţii să-l
num ere, a încheiat vorbitorul şi cel care, aşa cum a spus-o, duce m ai
departe, din scaunul şi din m oştenirea lui Titulescu, diplom aţia rom â
nească în contextul vrem ii noastre.
* A se vedea «B.O.R.», nr. 10— 12/1991.
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In cuvîntul său, Dl. Ion Iliescu, Preşedintele României, a scos în
« n d e n ţă faptele m arelui dispărut, in tu iţia acestuia pentru lum ea de
astăzi, dragostea lui p en tru glia străbună, străd u in ţa perm anentă pen
tru liniştea Europei şi pacea întregii lumi. N. T itulescu a fost şi răm îne
cel mai m are diplom at pe care l-au d at rom ânii com unităţii m ondiale.
B eintoarcerea în ţa ra sa, a accentuat vorbitorul, este îm plinirea te s ta 
m entului său, o cinste a noastră şi o onoare p e n tru întreaga om enire.
A rătind că T itulescu a lăsat o m oştenire veşnică p en tru toate popoarele
«in dinam ica păcii», P reşedintele Rom âniei a făcut o invitaţie tu tu ro r di
plom aţilor şi şefilor de state să depună toate eforturile p e n tru liniştea
planetei şi soluţionarea tensiu n ilo r p rin dialog şi înţelegere reciprocă.
Preşedintele a m ulţum it în mod deosebit şi auto rităţilo r franceze. F ra n 
ţa, şi de această dată, s-a dovedit înţelegătoare şi adevărată soră latină
a României... D um nezeu să-l odihnească în pace !
In acordul im nului funebru, executat de fanfara m ilitară, sicriul
a fost ridicat şi depus pe un car m ortuar. In ordine perfectă, cortegiul
h
plecat spre centrul Capitalei. Pe parcurs, populaţia B ucureştilor a
ieşit în în tîm pinare cu flori şi lum inări aprinse. La Arcul de T rium f,
m onum entul ridicat şi din iniţiativa lui Titulescu, după prim ul război
mondial, s-a făcut oprire şi s-a rostit o rugăciune de dezlegare.
Din îndem nul şi la rugăm intea m em brilor «Fundaţiei Nicolae T itu 
lescu», sicriul a fo9t depus aici în casa lui Titulescu, astăzi sediul F un
daţiei. S-a săvîrşit o scurtă panihidă. A proape o săptăm înă, cei care l-au
cunoscut direct, din scris, din fapte, din prezentări au adus om agiul
lor şi sm erita rugăciune : Bine ai rev en it acasă ! Dum nezeu să te ierte !
Luni, 16 m artie, cinstitele osem inte, după rugăciunea dezlegării, au
fost ridicate şi tra n sp o rta te la B raşov de către un convoi m ilitar. S-au
făcut «stări» de pom enire (la răspîntii şi în oraşe mari) unde preoţii,
călugării şi credincioşii au săvîrşit cele îndătinate. La Sinaia, s-a bine
cuvîntat în duh frăţietatea de cruce d intre Nicolae T itulescu şi Tache
Ionescu al cărui m orm înt se găseşte în incinta m înăstirii Sinaia.
La Braşov, populaţia creştină rom ânească şi locuitorii de alte con
fesiuni l-au p rim it pe N. T itulescu cu adîncă sim ţire omenească. Sicriul
m arelui diplom at a fost întîm pinat de către P.S. Serafim , episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului, la biserica Sfîntul Nicolae-Schei. In ziua naş
terii şi a trecerii spre veşnicie şi tot în această zi — 17 m artie — Nico
lae T itulescu a fost înm orm întat, după dorinţă, dar după 50 de ani, la
poalele Tîmpei, lîngă «Pietrele lui Solomon», la biserica
patronului
său, Sfîntul Nicolae.
Slujba reînhum ării a fost săvîrşită de către reprezentanţii I.P.S.
M itropolit A ntonie, al T ransilvaniei şi de către P.C. Moşoiu, protoiereul
Braşovului, înconjuraţi de m ult cler şi popor *. Au fost de faţă rep re 
zentanţi ai auto rităţilo r locale şi reprezentanţi ai cultelor.
*
Reînhum area s-a făcut în incinta com plexului, pe pajiştea dinspre răsă rit a
bisericii. Cripta a fost confecţionată din m aterial rezistent, iar deasupra — în două
trepte — s-a aşezat placa de m arm ură negră străju ită de o cruce. La picioarele
n u c ii, cu litere încrustate în m aterial lemnos-galben, stă scris NICOLAE TITULESCU.
Se aşteaptă acoperirea cinstitului m ormînt cu un baldachin.

B.O. R. — 3

34

BISERICA OR TODOXA R O M A N A

Şi din această zi, şiruri nesfîrşite de pelerini şi vizitatori din oraş
şi din ţa ră şi mai ales tineri, elevi şi studenţi, depun flori proaspete şi
o lacrim ă p e n tru acela care a fost şi a răm as os din oasele noastre, su
flet de rom ân şi de creştin, Nicolae Titulescu.
D um nezeu să-l odihnească în corturile drepţilor !
Veşnica lui pom enire !
Diac. P. DAVID

O MANIFESTARE TINEREASCA CU PROFUNDE ÎNŢELESURI
CREŞTINE ŞI NAŢIONALE : «DRUMUL CRUCII»
In ziua de 9 m artie 1992, însufleţiţi de-un m ăreţ şi sfîn t ideal, au
plecat din C hişinău spre B ucureşti, un g rup de 30 de tineri, băieţi şi fete,
in m are m ajoritate studenţi, făcînd p arte din O rganizaţia T ineretului
C reştin D em ocrat din Chişinău. D urerea despărţirii nedrepte a rom ânilor
de pe cele două m aluri ale P ru tu lu i, m enţinerea unor nelegiuite urm ări
iile unor abuzive tra ta te ca şi lipsa de inspiraţie a unor factori politici
vizavi de starea tensionată din Republica Moldova, i-a determ in at pe
aceşti tineri să în trep rin d ă ceva prin care să arate, în prim ul rîn d popu
laţiei sim ple, că tin eretu l rom ân există, că nu îi este indiferentă soarta
n aţiunii rom âne că, în acelaşi tim p, în m intea m anifestanţilor con
ştiinţa creştin-ortodoxă rom ânească este foarte vie şi puternică.
Au pornit pe jos din Chişinău, îm brăcaţi in cămăşi albe cu sem nul
prim ilor creştini pe piept, p u rtîn d în fruntea grupului o Cruce m are
de lem n şi drapelul naţional. Iar acest m arş al lor prin Moldova, A r
deal şi M untenia .avea să se num ească <Drum ul Crucii». Au tre c u t P ru 
tul pe 13 m artie. In traţi în Rom ânia au fost intîm pinaţi de tineri de la
Liga S tudenţilor din U niversitatea Bucureşti. Zece d intre aceştia, p rin 
tre care şi trei studenţi teologi, aveau să-i însoţească pe tot drum ul pînă
la Bucureşti.
In faţa Crucii orice creştin se pleacă şi se închină lui Dum nezeu. In
faţa Crucii suferinţei şi unităţii poporului rom ân toţi cei care sim t că
dincolo de orice interese politice locale, unitatea s-a m enţinut între inim i
prin voinţa lui D um nezeu, d atorită credinţei dreptm ăritoare, şi-au plecat
frunţile şi au făcut rugăciuni p entru oprirea suferinţelor fraţilor din
B asarabia şi p en tru m întuirea neam ului românesc.
Tinerii au pornit această acţiune cu binecuvîntarea Bisericii O rto
doxe p rim ită de la P rea Fericitul P ărin te P atriarh Teoctist. tn to t acest
m arş p u rita te a sufletească a tin e rilo r a fost susţinută nu doar m oral
ci şi prin rugăciuni de către preoţii ortodocşi din toată ţara, şi, în mod
special de cei din fiecare sat şi din fiecare oraş, care au fost stră b ă tu te
în cadrul itinerarului. In tr-u n sat nici nu se poate o mai ascultată chem are
decît cea a clopotelor. B unătatea, blîndeţea, credincioşia şi evlavia ţă ra 
nului rom ân, sim plu dar credincios, se vede în faţa lui Dum nezeu şi a
celor care îşi arată deschis, ca şi el, dreapta credinţă.
«D rum ul Crucii» a însem nat peste 1000 km de m arş, pe traseul
Chişinău, Străseni, Călăraşi, Corneşti, Ungheni, Sculeni, Iaşi, T îrgu F ru 
mos, Paşcani, Tîrgu Neam ţ, m înăstirea Neamţ, m inăstirile A gapia şi
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Yâratee, P ia tra Neam ţ, Bacău, Oneşti, Braşov, Predeal, Sinaia, Cîm pina,
Ploieşti, Ciolpani, m înăstirea Ţigăneşti şi B ucureşti — Dealul P a tria rniei şi P iaţa U niversităţii.
Pe acest traseu tin erii au tre c u t pe la centrele m itropolitane şi
eparhiale, pe la sediile protoieriilor, pe la m înăstiri şi foarte m ulte
parohii. Peste tot, în ciuda dificultăţilor financiare, s-au găsit posibili
tăţi p en tru găzduirea sau ospătarea tinerilor. Pe scările catedralei m itropclitane din Iaşi, P.S. Calinic B otoşăneanul, episcop-vicar al A rhiepis
copiei Iaşilor, i-a în tîm p in at pe tineri spunîndu-le : «Dumnezeu să vă
binecuvînteze». Să intrăm în catedrală şi să aducem rugăciuni către
I^eab u n u l Dum nezeu, ca să reverse tot ce-i m ai bun, m ai sfînt şi mai
frum os peste toţi cei care gîndesc şi sim t rom âneşte !».
M arşul p rin Moldova a fost cel mai greu dar şi foarte plăcut în
acelaşi tim p. A fost v în t şi frig, d ar căldura cu care au fost prim iţi la
m înăstirea N eam ţ le-a refăcut forţele. începuseră să se sim tă b ă tă tu 
rile la picioare, unii aveau răni deja, m edicam ente nu p rea aveau la
.r.demînă. Se dau îngrijirile necesare celor răniţi. U rm ătoarea zi itine
rarul a cuprins m înăstirile Agapia şi V ăratec, unde aceeaşi călduroasă
prim ire m onahală i-a îm b ărb ătat şi mai m ult.
D rum ul spre Bacău a fost foarte dur. A început să bată un v înt
rece iar mai apoi să plouă. Spre seară ploaia s-a transform at în tr-o n in 
soare abundentă, viscolită. Seara, uzi şi tran sp iraţi, in faţa catedralei
Sfintul Nicolae, cîteva sute de băcăuani i-au aşteptat pe tineri. P.S.
A rhiereu Ioachim V asluianul, vicarul Episcopiei Rom anului şi Huşilor,
a oficiat vecernia iar apoi i-a in v itat la o m asă festivă la hotelul «Mol
dova». Toată noaptea şi ziua urm ătoare ninsoarea nu a contenit, d ru 
m urile erau înzăpezite şi circulaţia anevoioasă. Tinerii au h o tărît totuşi
să plece spre Oneşti. H ainele s-au udat, ghetele la fel. S-au descălţat şi
aşa, în picioarele goale, au p u rta t crucea pînă la biserica din Oneşti.
S fîrşitul de săptăm înă l-au p etrecu t la B raşov unde au fost oaspeţii
oficialităţilor m ilitare din localitate. Aici s-a văzut cît de m ult a în 
sem nat legătura sfîntă d in tre Biserică, A rm ată şi Şcoală p en tru păs
trarea de-a lungul veacurilor, a u n ităţii rom ânilor. Sîm bătă, zi aleasă
pentru repaus, a fost p etrecu tă în tre m ilitari, d ar şi alătu ri de P rea
Sfinţitul S erafim F ăgărăşanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sibiu
lui, în preajm a catedralei S fîntul Nicolae, unde a fost depusă crucea.
«Fă, Doamne, ca v irtu ţile străm oşeşti : C redinţa, N ădejdea şi D ra
gostea, să încălzească inim ile tu tu ro r rom ânilor şi să trezească în ele
cucernicia şi rîv n a p e n tru în v ăţătu rile cele m întuitoare şi p en tru uni
tatea adusă pe păm în t de Tine. Insuflă celor aleşi iubirea p e n tru ţara
noastră cea binecuvîntată de Tine», aşa s-au ru g at tinerii, alături de
P.S. Episcop Serafim .
De la Braşov s-au tre c u t m unţii pe la P redeal şi s-a coborît spre
Bucureşti. La Sinaia s-a înnoptat la C astelul Peleş, iar la plecare s-a
făcut o rugăciune la m orm întul m arelui «călător» al neam ului nostru,
Badea Cârţan.
In drum spre Cîm pina, şi apoi spre Ploieşti în faţa tu tu ro r biseri
cilor era lum e adunată şi se trăgeau clopotele, iar însoţitorii crucii cîntau închinîndu-se «Cu noi este D um nezeu, înţelegeţi neam uri şi vă ple
caţi, căci cu noi este D um nezeu !».
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P rim irea la Ploieşti a fost im presionantă. Mii de cetăţeni s-au strin s
în piaţa din faţa catedralei Sfîntului Ioan pentru a asista la Te-D eum -ul
oficiat de un sobor de preoţi în fru n te cu Prea S finţitul Teofan Sinaitul, episcop-vicar p atriarh al. Vestea m arşului tin erilo r basarabeni în 
conjurase ţa ra şi to ţi doreau să-i vadă m ergînd pe jos, cu crucea şi
drapelul naţional în frunte. «Dum nezeu să vă prim ească osteneala. Voi
ne daţi curaj de luptă. Crucea să o sădim în neam ul nostru şi facă
bunul D um nezeu să fim cu toţii laolaltă, în veci. Am in !».
Soarele de prim ăvară începuse să ardă, asfaltul era încins, picioa
rele pline de b ătătu ri, dar trebuia ajuns la Bucureşti pe 27 m artie, zi
în care, în urm ă cu 74 de ani, B asarabia s-a reu n it cu Ţara. La un po
pas, un tîn ă r din B asarabia îmi spune că «nu mai contează bătăturile.
Te gîndeşti că dacă mai faci un pas se face U nirea şi m ergi mai de
parte». în drum spre B ucureşti, tinerii au fost oaspeţii m înăstirii Ţigă
neşti unde m aicile le-au oferit o m asă bogată care i-a în tă rit p entru
ultim a p orţiune de drum .
La B ucureşti tot traseul era plin de lum e dornică să vadă pe fraţii
din stînga P ru tu lu i, tinerii călăuziţi de o Cruce spre a arăta rom ânilor
calea izbăvirii, a unităţii şi a m întuirii.
La Arcul de T rium f preotul Ioan Buga a oferit tin erilo r icoana
Sfîntului D im itrie cel Nou, patronul spiritual al oraşului Bucureşti.
A junşi pe dealul P atriarhiei, la catedrală, in prezenţa unei m ari
m ulţim i de credincioşi, a unor m em bri ai Sfîntului Sinod, a P rea F e ri
citului P ărin te P a tria rh Teoctist, s-a săvîrşit o scurtă slujbă arhierească
în cadrul căreia a fost «sfinţită» crucea pu rtată de inimoşii tineri pînă
în acest loc sfinţit.
La sfîrşitul slujbei, adresîndu-se tinerilor p u rtăto ri ui crucii şi tu 
turor celor de faţă, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a rostit
urm ătorul cuvlnt :
Iubiţi tineri şi fra ţi creştini,
«Trăim în aceste clipe sen tim ente de adîncă evlavie, clipe unice
din viaţa noastră bisericească datorită sfinţirii crucii oferită de tinerii
care îi aveţi în faţă. Cred că nici un su flet de român cu conştiinţa de
neam, nici un su flet conştient de însem nătatea credinţei şi culturii ro
m âneşti din orice colţ al ţării, sau din zările altor continente, nu poate
să fie lipsit de aceste m om ente de văpaia acestor sentim ente de com u
niune, de dragostea cu care aceşti tineri de dincolo de Prut, îmbrăcaţi
în alb, au purtat pe um erii lor S f. Cruce spre a o aduce în faţa cate
dralei sfin tei Patriarhii. !m brăţişînd-o şi sărutind-o cu sm erenie, ne aducem am inte de jertfa M intuitorului lisus Ilristos, de suferinţa, răstig
nirea şi învierea Sa, petrecută în istorie pe vrem ea lui Ponţiu Pilat. Dar
nu p u te m să nu vedem că şi poporul rom ân a fost hărăzii să poarte C ru
cea. să urce Golgota şi să năzuiască spre piscurile învierii.
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Această faptă, acest gînd al tinerilor din Basarabia de a aduce
S fîn ta Cruce la Bucureşti este p entru noi, p entru toţi cei de pe glia
străbună, p en tru toţi cei care suportăm greu rănile jiăm întului rom â
nesc, sfîrtecarea lui atit de haină, această faptă, a aducerii Crucii, are
darul să ne inspire curaj, fiindcă tinerii au adus zic, sim bolul su ferin 
ţei, dar şi al biruinţei, al nădejdii reîntregirii neam ului şi a reîntregirii
brazdei noastre străm oşeşti, deoarece puterea ei zdrobeşte puterea diavo
lului, fiind biruinţa ortodocşilor. Cînd ved em Crucea, vedem răstignit pe
ea pe D om nul şi D um nezeul nostru Iisus cu m îinile întinse la dreapta
şi la stingă chem înd la El pe toţi credincioşii pentru a-i mingîia şi a-i
lua cu Sine în îm părăţia lui D um nezeu. Pe Cruce Fiul lui D um nezeu ca
fiu al om ului a m urit ca şi Jioi să m urim păcatului şi să în viem la o
viaţă nouă, duhovnicească.
De două m ilenii de cind ne ştim in istorie purtînd num ele de
creştin şi de închinători ai S fîn tu lu i A ltar, întem eiat pe acest plai, n-am
despărţit credinţa de altar, n-am părăsit ataşam entul faţă de brazda
strămoşească şi faţă de A ltarul străbun. Deopotrivă, A ltarul neam ului
şi A ltarul credinţei au fo st cele două coordonate ale existenţei şi stră
baterii noastre ca popor in lum e. Suportind creştineşte vitregiile isto
riei, prin credinţa lui, poporul rom ân a făcut şi încă face un «D rum al
crucii».
Trăim astăzi, iubiţii mei, o adevărată m inune adunată în ju ru l
acestei Cruci, sfinţită acum după rinduială. Privirile şi cugetele sînt
îndreptate spre ea, spre ajutorul şi ocrotirea de care avem trebuinţă.
Să înălţăm, în prim ul rînd, rugăciuni sm erite către B unul D um nezeu,
D um nezeul părinţilor noştri, D um nezeul eroilor şi m artirilor noştri,
D um nezeul sfinţilor din neam ul nostru, D um nezeul căruia i-au slujit
voievozii noştri, întregitori şi păstrători de ţară şi de grai străbun,
D um nezeul căruia i-au închinat ei tot ce au avut mai sfîn t în su fletu l
lor şi căruia se cuvine să-i închinăm şi noi tot ce avem m ai de preţ pe
păm întul strămoşesc. Chemarea ceasului de faţă şi mai cu seamă m e
sajul Sf. Cruci este să ne îndreptăm gîndurile şi fapta către fraţii noştri
din dreapta şi din stingă P rutului, din Bucovina de Nord, din ţin u tu l
Herţa şi la fraţii din stingă N istrului, care suferă în aceste clipe şi care
au nevoie de ajutorul nostru spre reîntregirea neam ului şi gliei m oşte
nite de la străm oşi. Această scum pă m oştenire cuprinde nu num ai
întinderile de păm int apărate de dom nitori şi v ite jii lor, ci ea continuă
tot ceea ce au zidit, tot ceea ce au îm podobit ei cu sufletul, cu credinţa
şi vrednicia lor, făcînd din această ţară o grădină a Maicii D om nului.
P ăm intul nostru românesc poartă slăvitele ctitorii ale lui A lexandru
cel B un ale lui Ş tefa n cel Mare şi S fîn t, ale lui Mircea cel Bătrin, Mihai
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V iteazul şi al atitor sfin te lăcaşuri ale altor voievozi şi ierarhi din neam ul
nostru. Tot ceea ce este artă şi ne incintă ochiul, tot ceea ce ne înalţă
su fletu l pînă la D um nezeu, totul constituie imaginea şi credinţa străm o
şilor noştri, a sfinţilor şi m artirilor noştri, care ne-au dăruit ca pe o
sfîntă ofrandă a su fletu lu i lor jertfa vieţii proprii p entru libertatea
noastră.
Aici, pe această colină, iubiţii m ei, unde de peste secole se află
reşedinţa Patriarhiei ortodoxe române, ne găsim pe u n loc sfin ţit de
viaţa şi vredniciile înaintaşilor noştri. în faţă vă prim eşte Catedrala
înălţată în secolul al X V II-lea de binecredinciosul dom n al Ţării Rom â
neşti Constantin Şerban Basarab. Adăpostind sfintele Moaşte ale cu
viosului D im itrie cel Nou, sfîn tu l lăcaş a renăscut duhovniceşte gene
raţii de credincioşi şi slujitori şi a devenit simbol al u n ităţii de credinţă
şi de neam . A cum , cu ajutorul bunului D um nezeu şi lucrarea D uhului
S fîn t, întîm p in ă m şi p rim im S fîn tă Cruce, pe care aţi adus-o de la
Chişinău. Ce tainică şi ziditoare de su flet românesc este această faptă !
Crucea cu care Ş tefa n cel Mare a apărat unitatea neam ului nostru, a
biruit pe invadatori, a chem at creştinătatea Europei în ajutor şi cu
puterea ei a păstrat integritatea hotarelor ţării sale. Aceeaşi cruce pe
care o ţine el în m îna dreaptă în parcul din Chişinău, cu care a bine
cuvîntat şi a turnat curaj în inim ile fiilor Basarabiei zdrobite de dicta
tura stalinistă, aceeaşi m întuitoare Cruce va străjui de aci înainte şi in
capitala noastră. N u este deloc întîm plător că, acum, tinerii din Basa
rabia, cu cei din Bucureşti, tineri nevinovaţi, cu sufletele şi gîndurile
curate, fraţii şi surorile acelora care s-au je r tfit pentru libertatea şi
dem nitatea noastră prin zdrobirea celui mai odios regim ateu, acestor
tineri le-a fo st dat să ia pe um erii lor Crucea jertfe i şi a învierii, să o
poarte aici în tru săvîrşirea reîntregirii brazdei şi su fletid u i românesc.
Picioarele şi tălpile lor au străbătut m ai m ult de o m ie de kilom etri,
faptă unică in istoria noastră, care, în înţelesul nostru creştin, în sem 
nează un pelerinaj închinat unităţii noastre, închinat întăririi nădejdii
de reîntregire a neam ului românesc.
Este o pildă, fapta aceasta şi este o m ărturie grăitoare, iubiţii mei,
că, prin rîvna lor, prin puterea S fin te i Cruci, D um nezeu îşi îndreaptă
privirea spre noi cei păcătoşi, cei nevrednici. Să binecuvîntăm fapta lor.
Să p reţuim vrednicia lor şi prin aceasta să cinstim neam ul nostru. Să
ne deschidem fiinţa spre a picura în suflete credinţa, nădejdea, dra
gostea, podoabele de totdeauna ale eroilor, m artirilor şi a tuturor apă
rătorilor ţării. Aşa cum , în aceste clipe, cad din cer picăturile de ploaie
pentru rodirea păm întului nostru strămoşesc, tot aşa să rodească şi
ogorul sufletelor noastre, să rodească faptele bune, să rodească efo rtu 
rile în înfăptuirea m întu irii poporului şi ţării noastre.
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Din partea Bisericii străm oşeşti, a acelei Biserici pe care n em uri
torul poet naţional, M ihai Em inescu, a n u m it-o mama duhovnicească a
poporului român, vă îm părtăşim , iubiţi tineri, toată dragostea şi pre
ţuirea noastră a credincioşilor aici de faţă şi a celor care, în aceste clipe,
ne ascultă şi ne privesc la televizor. A cum , Biserica strămoşească,
această mamă bună, prin rostul nostru al celor de aici, vă îmbrăţişează,
vâ binecuvintează şi se roagă B unului D um nezeu pentru voi, pentru
iamiliile voastre, pentru copilaşii voştri, pentru părinţii şi fraţii voştri,
pentru inlreg neam ul românesc şi să ne vedem vieţuind în pace şi
libertate pe aceeaşi vatră străbună, a m oşilor şi strămoşilor iioştri.
Să ne învrednicească şi pe noi prea bunul D um nezeu să ne atingem
şi să purtăm Crucea prea iubitului Său Fiu D om nul nostru Iisus Hristos.
Cel ce încearcă să poarte Crucea şi să urce îm preună cu Hristos Golgota,
se înscrie ca şi Sim on Cirineanul în rindul celor ce au bineplăcut lui
D um nezeu. Omenirea se bate cu forţele întunericului şi cu urm ările
dezastruoase ale com unism ului ateu. Această Golgotă poate fi străbă
tută cu puterea şi lum ina lui Hristos. Fiecare din noi suferă îm preună
cu toţi cei ce cad sub povara suferinţelor care se abat asupra om enirii
şi num ai Iisus ne poate ridica şi ne poate ajuta să ajungem la învierea
noastră şi a neam ului, fiecare fiu al neam ului românesc să păstreze ca
pe un odor sfîn t dorinţa de reîntregire naţională, dorinţa de a ajuta la
purtarea Crucii, chezăşia biruinţei, dreptăţii asupra celor ce seamănă
nedreptatea şi fărădelegea. Aşa cum am păstrat privirile spre S f. Cruce,
toţi cei ce am u n n a t-o pînă aici, să ne u n im în rugăciune şi să rostim :
-Crucii Tale ne închinăm , Stăpine, şi sfintă învierea Ta o lăudăm şi o
mărim !».
După încheierea cerem oniei, crucea adusă de tinerii de la Chişinău,
=* fost p u rta tă în continuare, în cadrul unei solem ne procesiuni religioase
condusă de P rea S finţitul Episcop-vicar Teofan Sincitul, înco n ju rat de
;m sobor de preoţi şi slujitori, către P iaţa U niversităţii unde, după ofi
cierea unei scurte slujbe de m ulţum ire, crucea a fost aşezată alătu ri de
troiţa eroilor m artiri din decem brie 1989, unde va răm îne m ărturie, în
timp, a dorinţei de u n itate a rom ânilor de pretutindeni.
REMUS-ANDREI ION

CONFERINŢA TEOLOGICA INTERNAŢIONALA
CONSACRATĂ SINODULUI AL-VI-LEA ECUMENIC
In zilele de 1(5 şi 17 m artie 1992, în aula Facultăţii de teologie
ortodoxă «I-Ioly Cross» («Sfînta Cruce») din Boston (Brookline), S.U.A.,
s-au desfăşurat lucrările Conferinţei teologice internaţionale consacrată
com em orării a 1300 de ani de la Sinodul ecum enic ' Pentliekti» sau
Q uinisext (al V -lea — al V l-lea), sau T rulan.
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Tem a conferinţei de la Boston a fost : Sinodul «in T rullo» ; Bază
p entru reform a bisericească ?. C onferinţa a fost organizată de F aculta
tea de teologie «Holy Cross», cu binecuvîntarea p a triarh u lu i ecum enic
Bartolom eu şi a arhiepiscopului Iacobos al Am ericii. Coordonatorul
Conferinţei a fost Dr. Lewis J. Patsavos, profesor de d rept canonic şi
director al sectorului educaţiei din cadrul Facultăţii de teologie «Holy
Cross».
în şedinţa inaugurală a conferinţei a fost citit, mai întîi, m esajul
adresat participanţilor de către S anctitatea Sa P a tria rh u l ecum enic
Bartolom eu şi cel al în a lt P rea S finţitului A rhiepiscop Iacobos al A m e
ricii, după care P rea Sfinţitul Episcop M ethodios al Bostonului, preşe
dintele F acultăţii de teologie «Holy Cross», a adresat celor prezenţi un
cuvînt de bun venit şi a u ra t succes lucrărilor conferinţei.
C uvîntarea inaugurală a conferinţei a fost rostită de către profe
sorul Patsavos şi a av u t titlu l : «Reform a bisericească : cu ce p reţ ?».
P o triv it scopului conferinţei, propus de organizatorii ei, referatele
conferenţiarilor au fost prezentate, în cadrul urm ătoarelor tem atici :
I — Perspective istorico-ecum enice ale Sinodului ecum enic q u in is e x t:
a) Arhim. Dr. Ghenadios Limouris (reprezentant al Patriarhiei Ecumenice la
Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi profesor la U niversitatea din Strasbourg-Franţa),
O perspectivă ortodoxă ;
b) Mgr. Dr. Frederdck McManus (profesor de drept canonic la U niversitatea
catolică din W ashington, D.C.). O perspectivă romano-catolică.
II — Perspective practice ale Sinodului ecum enic q u in is e x t:
a) I.P.S. Dr. ErniMan Timiadis, m itropolit de Silibrra, Calea duhovnicească :
Disciplina p en iten ţia lă ;
b) Pr. Dr. AlkivMdis Calvias,
Reînnoire (reiormă) liturgică;

decanul Facultăţii

de teologie

«Holy Cross»,

c) Pr. Dr. Ioan Dură, Canoanele Sinodului al V I-lea ecum enic releritoare Ia
post şi aplicarea acestora la trebuinţele actuale ale credincioşilor Bisericii O rto
doxe ;
d) Pr. Dr. Stanley H arakas, profesor de etică creştină
Cross», învăţături morale în canoanele sinodului quinisext.

la Facultatea «Holy

III — Probleme legată de căsătorie :
a) Profesor John H. Ensckson, titu laru l catedrei de drept canonic la Facultatea
de teologie «Sf. Vladimir» din C restw ood — N ew York, Căsătoria cle ru lu i: Căsă
toria după hirotonie ; A doua căsătorie ; Statutul preoţilor divorţaţi ;
b) Pr. Dr. Patrick Viscusso, canondst, preot al Bisericii ortodoxe greceşti din
S.U.A A expus aceeaşi temă cu profesorul Erickson, dar, din perspectiva punctu
lui de vedere grecesc am erican ;
c) I.P.S. Dr. Peter L’Hudllier, arhiepiscop de New York, Celibatul ep isco p ilo r;
d) Prof. Dr. Panayotis Boumis, titularul catedrei de drept canonic la Facultatea
de teologie din A tena, a trimis un referat despre problem ele legate de căsătorie,
care a fost citit de Pr. Dr. George Paipadimitriu de la Facultatea de teologie «Holy
Cross».
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După prezentarea fiecărui referat, conferenţiarii au răspuns în tre 
bărilor puse de participanţii la lucrările conferinţei.
De m enţionat că la lucrările conferinţei au fost prezenţi şase
■piscopi ortodocşi şi anum e : I.P.S. Dr. Em ilian Timiadis, I.P.S. Dr. Pete r L’H uillier, I.P.S. Dr. D im itrie T rakatellis, m itropolit de V resthena
(Arhiepiscopia greacă din Am erica), P. S. M ethodios, P. S. N atanael Pop
jepiscop rom ân în Am erica), P. S. Iacob (episcop rus în Am erica), d intre
care prim ii doi au şi conferenţiat. In D um inica Ortodoxiei, S fîntă L itu r
ghie a fost oficiată în biserica
Facultăţii de teologie de către I.P.S.
Dr. D im itrie T rakatellis, p rin tre slujitori num ărîndu-se şi sem natarul
ţ'e s to r rînduri. I.P.S. D im itrie a consacrat predica sa situaţiei Bisericii
Ortodoxe astăzi, am intind şi de problem ele cu care este confruntată B ise 
rica O rtodoxă Rom ână; îndeosebi cu aceea a uniaţiei şi prezentîndu-1
redincioşilor pe preotul rom ân coliturghisitor, Ioan Dură.
C onferinţa teologică internaţională de la «Holy Cross» a fost o
reuşită, lucrările ei desfăşurîndu-se în condiţii optime. Im portanţa ei a
reieşit din actualitatea tem elor
abordate, din num ărul de participanţi
>i conferenţiari, din caracterul ecum enic d at acesteia prin participarea
unui profesor canonist al Bisericilor Rom ano-Catolice, d ar şi a unor
teologi ortodocşi din Europa, precum şi prezenţa a şase ierarhi orto
docşi — cinci din S.U.A. — , ap arţinînd diferitelor jurisdicţii canonice.
Toate acestea constituie tot atîte a argum ente în sprijinul afirm aţiei
noastre. în fine, luările de cuvint de către participanţi, de la sfîrşitul
prezentării fiecărui referat, au v ăd it şi ele interesul m anifestat din
partea m em brilor Bisericii O rtodoxe faţă de tem atica' acestei confe
rinţe.
Este interesant do sem nalat faptul că, la sfîrşitul lucrărilor confe
rinţei, a fost întem eiată de către conferenţiari «Societatea ortodoxă pen
tru studierea problem elor canonice». Scopul «Societăţii» fiind acela de
a pune la dispoziţia conducerii Biseric ii Ortodoxe, în general, şi a celei
din A m erica de Nord, în special, m ateriale abordînd problem e canonice
cu care aceasta este confruntată în prezent.
Dată fiind im portanţa tem aticii conferinţei, ziare am ericane i-au
consacrat diverse m ateriale chiar înainte de desfăşurarea lucrărilor sale,
::a, de exem plu, cotidianul din Boston, de m are tiraj, «Boston Globe»,
din 17 februarie 1992, unde a fost inserat un elogios articol sem nat de
lam es L. Franklin, m em bru în conducerea jurnalului respectiv.
A m intim , în fine, că referatul sem natarului rîndurilor de faţă a fost
bine p rim it şi evidenţiat de către organizatori chiar ia recepţia oferită
conferenţiarilor, în seara zilei de 17 m artie 1992, la C entrul eparhial
(Boston).
Pr. dr. IOAN DURA

\

CRONICĂ

M iercuri, 1 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a oficiat slujba Sfintei Liturghii la catedrala patriarh ală,
im preună cu P. S. Episcop-vicar p a triarh a l Teofan Sinaitul, precum şi
fe-D eum ul de început de an, rostind cuvîntul de învăţătură.
Joi, 2 ianuarie, 1992 — P o triv it tradiţiei, cu p rilejul A nului Nou
1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t s-a în tîln it cu preoţim ea capitalei şi cu colaboratorii direcţi din p artea A dm inistraţiei
P atriarhale şi A rhiepiscopiei B ucureştilor.
Luni, 6 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a oficiat slujba Sfintei L iturghii la catedrala patriarh ală, apoi, în faţa
catedralei, a oficiat slujba de sfinţire a aghiazmei m ari, rostind un
cuvînt de învăţătură.
Luni, 13 ianuarie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prim it, la reşedinţa p atriarhală, un grup de vizitatori, m em bri ai A du
nării parlam entare a Consiliului Europei. A fost de faţă P. S. Episcop
Teofan Sinaitul, vicar-patriarhal.
M arţi, 14 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe Dom nul V ittorino Colombo, secretar în Consiliul Europei
din partea Italiei, însoţit de D om nul Paolo A ndrea Trabalza, prim
consilier al Am basadei Italiei la B ucureşti.
Vineri, 17 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a p rim it pe Dom nul M ohadjer Hedjazi, am basadorul e x tra 
ordinar şi plenipotenţiar al Republicii Islamice Ira n la Bucureşti.
Luni, 20 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prezidat lucrările Consiliului N aţional Bisericesc, care s-au desfăşurat
luni 20 şi m arţi 21 ianuarie 1992.
M iercuri, 22 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a prezidat lucrările anuale ale A dunării N aţionale Bisericeşti.
Joi, 23 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prezidat lucrările S fîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, care
au continuat şi în zilele de 24 şi 25 ianuarie 1992.
Luni, 27 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe capelanul bisericii anglicane de la B ucureşti, P. C. Pr. David
de V erny, în vizită de răm as bun, la încheierea m isiunii sale în Rom ânia.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a prim it
pe Dom nul Fares Boueiz, m inistrul afacerilor ex tern e al Republicii
Liban.
Marţi, 28 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a particip at la şedinţa de lucru a C om itetului pentru spri
jinirea institu ţiilo r de ocrotire a copilului, Com itet prezidat de Prim ul
M inistru al Rom âniei, Dom nul Teodor Stolojan.
Joi, 30 ianuarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p articipat la slujba Sfintei L iturghii şi la festivităţile prileju ite de
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sărb ăto rirea S finţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii Facultăţii de teologie din
Bucureşti.
M arţi, 4 februarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prim it pe P. C. P reot B engt W estholm , din Goteborg, Suedia, vicar
a l Bisericii L uterane Suedeze, reprezentant al organizaţiei «A jutorul
L uteran p en tru Europa» şi pe P. C. Pr. Enache Culai, parohul bisericii
«rtodoxe rom âne din G oteborg, Suedia.
Sîm bătă, 8 februarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T c o c t i s t a p rim it pe E xcelenţa Sa Jo h n Bukow ski, nu n ţiu l apstolic
al V aticanului la Bucureşti, însoţit de P. C. Pr. Erm enegildo Camozzi.
Duminică, 9 februarie, 1992 — Prea
Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t însoţit de PP. SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul şi Teofan
Sinaitul, vicari-p atriarhali, a participat, la biserica Sf. Elefterie, la slujba
inm orm întării dom nului senator prol'. dr. acad. Caius Iacob, preşedintele
Asociaţiei «Frăţia Ortodoxă», slujbă săvîrşită de un sobor de preoţi şi
diaconi în fru n te cu P. S. Episcop Roman Ialom iţeanul. P rea Fericitul
P ărinte P a tria rh Teoctist a ro stit un cuvînt de om agiere a personalităţii
ilustrului dispărut.
Vineri, 14 februarie, 1992 — Prea
Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a p rim it pe Dl. Abdel M ojid Bouab, am basadorul M arocului
la Bucureşti.
M iercuri, 19 februarie, 1992 — Prea
Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a prezidat lucrările Sinodului m itropolitan al M itropoliei
M unteniei şi Dobrogei. In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a p rim it pe Dl. Dr. Thom as Jansen, secretar general al
P artidului Popular European, din O landa, însoţit de o delegaţie.
Vineri, 21 februarie, 1992 — Prea
Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a p rim it pe I.P.S. M itropolit Nicodim de Patras, I.P.S. M i
tropolit Chrysostom de Peristerion, însoţiţi de P. C. Protos Ştefan A vramides, reprezentanţi ai Bisericii din Grecia, cu care a discutat posibili
tăţile de aju to rare a Bisericii O rtodoxe Rom âne de către B iserica O rto
doxă a Greciei.
Dum inică, 23 februarie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a oficiat S fînta L iturghie la catedrala patriarhală, îm preună
cu m itropoliţii Nicodim de P atras şi C hrysostom de P eristerion, din
Grecia.
M iercuri, 26 februarie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a p rim it pe P. C. Pr. G heorghe Ţim baliuc, din cadrul Epis
copiei de Bălţi (Republica Moldova).
In areeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a prim it pe
Rev. John W alm sley, directorul fundaţiei «Spitalul de copii Cernavodă».
Marţi, 3 m artie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe m em brii delegaţiei Consiliului Ecum enic al Bisericilor :
I.P.S. M itropolit Em ilian Tim iadis, Episcopul A ndreas Aarflot, Rev. Jean
M ayland, Prof. T arek M itri şi Past. Jacques M aury, aflaţi în vizită în
ţara noastră.
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M iercuri,
4 m artie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a
prezidat lucrările Sinodului P erm anent al Bisericii O rto
doxe Române.
M iercuri, 10 m artie, 1992 — în zilele de 10— 15 m artie, a.c., Prea
Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t s-a aflat în fru n tea unei delegaţii
a Bisericii O rtodoxe Rom âne la Constantinopol, p en tru a participa la
întru n irea întîistătăto rilo r Bisericilor Ortodoxe.
Joi, 19 m artie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe Rev. C ristopher New lands, noul capelan al bisericii angli
cane din Bucureşti.
V ineri, 22 m artie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe M onseniorul John Bukovsky, nunţiul apostolic la Bucureşti,
insoţit de P. C. Pr. Erm enegildo Camozzi.
M iercuri,
25 inartie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a oficiat S fînta L iturghie în biserica «Sfînta Treim e» —
Radu Vodă, capela Sem inarului teologic din Bucureşti. Cu această oca
zie, s-a oficiat şi o slujbă de pom enire a P atriarh u lu i Ju stinian, la
îm plinirea a 15 ani de la adorm irea sa în Domnul.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a participat,
cu ocazia sărbătoririi Zilei N aţionale a Republicii Elene, la recepţia
j ferită de A m basada Greciei.
Joi, 26 m artie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it delegaţia tru stu lu i «Conservation for Romania», din Anglia,
cu sediul la Londra, com pusă din dom nii Rob S hepherd şi G raem e G ardiner, care doresc sâ doneze laboratoare de resta u ra re de carte veche
şi icoane.
Vineri, 27 m artie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a participat la Expoziţia de docum ente istorice, prileju ită de aniversarea
unirii Basarabiei cu Rom ânia, la 27 m artie 1918. în aceeaşi zi, Prea Feri
citul Părinte Patriarh T e o c t i s t , a oficiat în faţa catedralei p a triar
hale, o slujbă festivă, cu p rilejul sosirii în Bucureşti a celor 30 de stu 
denţi basarabeni, în cadrul pelerinajului «Drum ul Crucii», de la Chişinău la Bucureşti, cu ocazia îm plinirii a 74 de ani de la un irea B asara
biei cu Rom ânia. Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a rostit,
cu prilejul acestui em oţionant prilej, un insufleţit cuvînt ocazional.
Pelerinajul pornit din Chişinău la data de 9 m artie 1992, s-a încheiat la
Bucureşti pe data de 27 m artie 1992, prin fixarea crucii sfinţite în P iaţa
U niversităţii, alături de T roiţa eroilor Revoluţiei Române.
Tot în această zi. Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a p ri
m it pe protoprezbiterul Nifon Alexiu, capelan şef în S tatul M ajor al Co
m andam entului tru p elo r de uscat din arm ata elenă, îm preună cu o dele
gaţie.
Luni, 30 martie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe Dl. K afoloianis L., preşedintele Băncii Agricole din Grecia,
însoţit de Dl. George Linardos, am basadorul Greciei la Bucureşti.
Marţi, 31 martie, 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prim it pe Dl. Prof. univ. dr. Paul M iron, titu la ru l catedrei de Rom a
nistică de la U niversitatea din Freiburg.
Pr. RENE BROSCĂREANU
Secretarul Cabinetului Patriarhal,

DIN VIAŢA B ISER IC IL O R ORTODOXE SURORI
PA TRIARHIA ECUMENICA
Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecum enic Bartolom eu I, în vizită la prentele Turciei.
La 5 februarie 1992, S anctitatea Sa P a tria rh u l Ecum enic BartoloI a făcut o vizită la A nkara, unde a fost p rim it cu onoruri deosede către preşedintele Turciei, dl. T u rg u t Ozal, la palatul prezidende la C ankaya de lingă A nkara. P a tria rh u l ecum enic a p rezentat
dintelui turc, a tît din p artea sa, cit şi din partea com unităţii gredin Istanbul salutări şi urări de sănătate şi spor in munca sa.
Preşedintele Turciei a felicitat călduros pe S anctitatea Sa B artou I, cu p rilejul recentei sale alegeri in dem nitatea de p a triarh ecuic urîndu-i deplin succes în îndeplinirea noilor sale atribuţii.
In cursul lunii ianuarie 1992, Sanctitatea Sa, P atriarh u l Ecum enic
olomeu I a mai făcut o vizită la A nkara, unde a avut întrevederi
o serie întreagă de personalităţi ale vieţii politice turce, în tre care :
eym an Dem irel, p rim ul-m inistru al G uvernului turc, H iisam ettin
doruk, preşedintele Parlam entului, cu m inistrul afacerilor externe,
directorul adjunct p en tru problem ele religioase ş.a.
Vizita la A nkara a p a triarh u lu i ecum enic n-a av u t num ai caracter
tocolar, avînd în vedere recenta sa alegere in dem nitatea de patriarh
menic ci, cu această ocazie, S anctitatea Sa a av u t în vedere rezola unor problem e legate de nevoile P atriarh iei Ecum enice şi ale
m unităţii greceşti în tre care, în prim ul rînd, redeschiderea Şcolii
logice de la Halki.
In legătură cu problem ele expuse de p atriarh u l ecumenic, persona’ţile politice vizitate şi în special prim ul-m inistru, au dat Sanctităţii
e asigurări că acestea vor fi exam inate cu atenţie şi cu bunăvoinţă
vederea grabnicei lor rezolvări.
Alegeri de noi m itropoliţi
La propunerea S anctităţii Sale Bartolom eu I, Sfîntul Sinod al
iarhiei Ecum enice, în şedinţa din 10 decem brie 1991, a prom ovat pe
'S . M itropolit Hrisostom de M ira în scaunul de m itropolit al Efesului,
enind astfel, în ordine canonică, prim ul în tre ierarhii P atriarh iei
menice, după p a triarh u l ecumenic.
In aceeaşi şedinţă S fîntul Sinod al P atriarhiei Ecum enice a ales
I.P.S. Ioachim de M elitina în scaunul de m itropolit al Calcedonului.
Fină la data de 10 decem brie 1991, I.P.S. Ioachim a îndeplinit funcţia
d e vicar patriarhal.
Instalarea noului m itropolit al Calcedonului a avut loc, în tr-u n
«■dru solem n, în prezenţa Sanctităţii Sale B artolom eu I în catedrala
S fîntă Treim e, în ziua de 15 decem brie 1991. E rau de faţă un num ăr
■npresionant de m itropoliţi şi alţi ierarhi ai P atriarhiei Ecum enice,
w prezen tan ţi ai unor Biserici creştine din Constantinopol, diplom aţi, ere-
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dincioşi din M itropolia Calcedonului şi ai C om unităţii greceşti din
Constantinopol.
In cuvîntarea rostită, în num ele m em brilor Sf. Sinod, I.P.S. A tar.asie de Eliopolis a scos în evidenţă că, în istoria vestitului centru
m itropolitan al Calcedonului, noul m itropolit este al 99-lea şi este al
treilea cu num ele de Ioachim , el urm înd în scaun u nor renum ite perso
nalităţi, care s-au rem arcat în viaţa P atriarhiei Ecum enice în ultim ul
tim p : M axim, M eliton, Bartolom eu.
In cuvîntul de răspuns noul m itropolit al Calcedonului a făcut un
scurt şi em oţionant p o rtre t al fostului m itropolit al Calcedonului, M eli
ton, precum şi al fostului p a tria rh ecum enic D im itrie, al cărui vicar
p atriarh al a fost. E xprim îndu-şi recunoştinţa faţă de aceşti doi m ari
m entori ai săi, I.P.S. Ioachim spunea că, de m ulte ori, adevăratele legă
tu ri spirituale sîn t mai im portante şi mai train ice decît legăturile de
sînge.
BISERICA ORTODOXĂ A GRECIEI
încetarea din viaţă, a profesorului de teologie Ioan K arm iris
Dum inică, 5 ianuarie 1992 a în cetat din viaţă, la A tena, profesorul
Ioan K arm iris, teolog ortodox recunoscut pe plan m ondial.
Prof. I. K arm iris s-a născut în anul 1903 în localitatea Brallo, în
Beoţia. Şi-a lu a t licenţa în Teologie la Facultatea de teologie din A tena
în anul 1926 după care a fost n um it profesor la sem inarul din Lam ia,
continuîndu-şi, în paralel, studiile la Facultatea de litere de la Atena,
în tre 1934— 1936 a făcut studii de teologie şi de filosofie la universi
tăţile din B erlin şi Bonn, făcînd serioase cercetări la vestitele biblioteci
din H am burg, M iinchen şi Paris.
în 1936 obţine titlu l de «doctor în Teologie» al F acultăţii de teolo
gie din A tena, unde va fi după aceea încadrat. în 1939 este n um it pro
fesor la catedra de dogm atică, ilustrînd această catedră tim p de trei
decenii, pînă la pensionarea sa în anul 1969.
în diverse perioade a su sţin u t cursuri la universităţi din Suedia, din
New York şi Milano.
în 1974 a fost ales m em bru al Academiei elene din Atena.
A în deplinit diverse funcţii în M inisterul în v ăţăm întului şi cel al
Cultelor, a fost rep rezen tan tu l S tatului elen pe lîngă S fîntul Sinod a1
Bisericii din Grecia şi a reprezentat Biserica greacă a tît in m işcarea
ecum enică, cît şi în dialogul cu alte Biserici creştine, în special c
vechii-catolici.
(După rev ista «EPISKEPSIS»

A TITU DIN I
ÎNNOIRE
Se vorbeşte azi de înnoire, prim enire, adaptare, reevaluare, regînlire, redim ensionare, învigorare, aggiornam ento *, orientare a vieţii bise
riceşti, p e n tru ca astfel ea să devină mai eficace şi mai relevantă p e n tru
>::ietatea de azi. Nimic mai norm al şi mai sănătos. Problem a este însă
- aceste num e pot deveni un paravan care m aschează continuitatea
^Tacturilor şi principiilor de lucru din deceniile dictaturii, decorate cu
■ oi adaptări de suprafaţă. Mai m ult, unii înţeleg înnoirea ca accentua
re mai puternică a unor elem ente care sînt depăşite de contextul actual.
Întreaga viaţă bisericească, a creştinului şi a instituţiilor, are ne-oie de înnoire potriv it unei viziuni consistente şi coerente. Există do
j e n i i unde sim pla adaptare — aggiornam ento nu este suficientă. Există
r:"nenii unde se im pune o orientare şi transform are radicală, ca de
zi-ză dom eniul învăţăm întului teologic, al d rep tu rilo r om ului, al doczrlr.ei sociale a Bisericii, al relaţiilor d intre S tat şi Biserică.
Noi vom folosi term enul de înnoire cu înţelegerea că ea im plică o
arientare de fond şi o redefinire a unor concepte.
Dacă in trecu t, în contextul constrîngerilor politice antireligioase,
itlrudinea conservatoare a fost singura m etodă de a exista, azi, într-o
sccietate dem ocratică, înnoirea înseam nă a fixa noi perspective şi instirrţii de lucru pastoral, m isionar, cultural, social de care are nevoie
jccietatea. înnoire nu înseam nă nici inovaţie ilegitim ă, nici concesie în
—aterie de doctrină, nici acom odare de suprafaţă sau de complezenţă.
Biserica are m isiunea să interpreteze E vanghelia unică a lui H ristos în
ecare tim p şi loc. înnoirea nu este un scop în sine, ci slujeşte Biserica
.'i opera ei de actualizare a m întuirii pe plan personal şi al istoriei.
*
Term enul — aggiornam ento a fost folosit pentru a descrie ampla operă de
•'vizuire şi restru c tu ra re a Bisericii Romano-Catolice, întreprinsă de al doilea Coniiu de la V atican (1963— 1965). In sens mai larg, aggiornam ento poale să indice
'ic e formă de ad aptare a Bisericii la o situtie istorică nouă, de la simpla înnoire
ui cadrul unui sistem dat pînă la transform area radicală a structurilor. A ggiorna~iento are în vedere în primul rînd aspectul sociologic al Bisericii, deşi aceasta nu
îte o lucrare exclusiv pragm atică. In a'fară de dim ensiunea pragm atică (priorităţi
■pecifice unei perioade), aggiornamereto a re o dim ensiune teologică, deoarece orice
■ctiune a Bisericii reflectă şi determ ină o perspectivă teologică.
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Deşi este vorba de «inovaţii» sau «concesii», înnoirea reclam ă adap
tări şi transform ări în mai m ulte domenii. De pildă :
Există un n u m ăr de evenim ente şi m om ente din istoria Bisericii
rom âne şi a naţiunii rom âne care trebuie să fie celebrate, păstrate şi
transm ise în m em oria colectivă a poporului. M ulte din acestea au fost
ascunse sau ignorate în trecut. Istoria creştinism ului la rom âni este
com plet ignorată. Nu există un m uzeu perm anent al creştinism ului în
România. Credincioşii nu cunosc istoria parohiei lor, ctitorii şi pom el
nicul ei de referinţă. Im p o rtan t este că cu aceste aniversări şi comemo
rări, se clarifică problem a id entităţii naţionale şi culturale.
Biserica n-a fost indiferentă faţă de influenţele secularism ului şi
ateism ului, dar ea n -a avut libertatea să organizeze program e de edu
caţie religioasă p e n tru adulţi care să răspundă acestor influenţe. E xistă
victim e ale secularism ului şi ateism ului faţă de care B iserica are răs
p undere im ediată. Form area creştină a copiilor, integrarea tin erilo r în
viaţa parohiei, difuzarea Bibliei în rîndul laicilor, toate acestea sînt
acum în atenţia prebţilor. Este nevoie de o litera tu ră creştină specială
la îndem îna m am elor, de o iniţiere sistem atică a laicilor în doctrina de
credinţă şi m orală a Bisericii.
A daptarea pastorală şi m isionară este de m are urgenţă. A bsenţa
credincioşilor de la L iturghia dum inicală, chiar în parohiile rurale, de
vine alarm antă. C reştinii nu pot să-şi regăsească id entitatea lor în pa
rohiile urbane, parohii fără forţă de coeziune şi de com pasiune. A nu
m ite grupuri sociale, ca de pildă com unităţile rom ilor, n-au nici un,
sau aproape nici un loc în program ul pastoral al preoţilor.
Ortodocşii n -au fost deloc înclinaţi să vorbească prea m ult de
«înnoirea liturgică». Problem a nu poate fi evitată sau am înată. L itu r
ghia nu este o lucrare clericală. Toţi creştinii trebuie să participe, în
diverse feluri, la liturghie. Preoţii continuă să celebreze litu rg h ia ştiind
bine că există tensiuni şi conflicte în tre cei prezenţi în biserică, sau că
invitaţia «Să ne iubim unii pe alţii, ca în tr-u n gînd să m ărturisim »
n -are ecou. De ce nu se practică «sărutarea păcii», de ce nu se face o
rugăciune de reconciliere în tre cei de faţă ? Fem ei şi bărbaţi separaţi
decid adesea să revină la viaţa fam iliară. Ce ritu a l de îm păcare face
preotul în această ocazie ? V ecernia şi utrenia sîn t la a rb itra riu l preo
tului. De ce nu se face un ritu al al acestor laude ad ap tat parohiei ?
Episcopul local are d rep tu l să introducă perioade de post şi de rugă
ciune p e n tru evenim ente care afectează nu num ai viaţa diocezei, ci şi
a ţării, şi chiar a um anităţii.
Biserica este un interm ediu chem at să tra n sfe re relaţia despre
m întuire şi viziunea sa despre istoria um anităţii pe plan personal şi
social. In ce fel această viziune inspiră pe cei ce caută un «model eco
nomic», adecvat situaţiei din Rom ânia, model care, pe de o p arte tre 
buie să evite izolarea şi dependenţa economică, iar pe de altă parte, să
ia în considerare stru c tu rile regionale şi globale. In acest dom eniu al
adaptării sociale, Biserica stă de p artea victim elor regim ului trecut. Ea
trebuie să facă o judecată de principiu asupra «valorilor socialismului»
cărora era su bjugat spiritul cetăţenilor, fidelitatea fiind asigurată printr-o disciplină de fier. De asem enea, ea trebuie să discearnă în tre cu
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rentele opiniei actuale, ară tîn d perspectivele creştine in m ulte domenii,
b care au p a rticip a t în trecut.
O rientarea culturală este cea mai im portantă, deoarece confrunta
rea d in tre valorile creştine şi secularism ul de azi şi de m îine se am pli
fică. Cea m ai urgentă orientare este de realizat în învăţăm întul teologic
şi în form area preoţilor, deoarece aceste dom enii au răm as încă în ti
parele din anii 1948— 1949, sub dom inaţia Legii Cultelor. Teologia aca
demică şi conservatoare nu poate să-şi aroge d reptul de a elim ina pro 
gram ele de înnoire sub p re te x tu l că teologia ar deveni prea socială.
In acest proces, Biserica, inclusiv m işcările şi asociaţiile de laici
din sinul ei, îşi asum ă deplina responsabilitate. Ea nu deleagă au to ri
tatea sau răspunderea ei vreunui organism secular. Apoi, B iserica este
deschisă p e n tru o reg ru p are de valori şi reorganizare de program e, de
unde nevoia de noi in stitu ţii de educaţie, de diaconie etc. E d rep t că în
tratarea problem elor politice, Biserica întîm pină greutăţi, dar sarcina
ei este să dezvolte sim ţul politic al realităţii în rîn d u l credincioşilor de
cepţionaţi de «certitudinile» din epoca trecută. In fine, Biserica are sp ri
jinul credincioşilor tocm ai că ei aşteaptă un program de Înnoire, la care
ei înşişi au posibilitatea să participe şi să se exprim e. Biserica poate să
dezvolte încrederea poporului credincios în procesul de înnoire.
înnoirea im plică un tim p de flexibilitate pastorală care ia în con
sideraţie dificultăţile obiective şi subiective ale convertirii şi tra n sfo r
m ării spirituale. Căci viitorul Bisericii nu depinde doar de adaptări in
stituţionale. Trecerea de la o epocă la alta e o adevărată renaştere.
Biserica treb u ie să pregătească o profundă convertire colectivă, astfel
ca să se ajungă la un mod de viaţă autentic creştin. Poate că este nevoie
aici de o pastoraţie specială p e n tru adulţii care se convertesc, precum
şi de un ritu a l care să m archeze această convertire. Biserica este che
m ată să pregătească serios viitorul creştinism ului şi să protejeze spe
ran ţa creştinilor, pe care nim eni nu o poate lua de la ei.
Pr. prof. ION BRIA

EVANGHELIE ŞI CULTURA LA ROMÂNI
R elaţia d in tre Evanghelie şi cu ltu ră este veche, ultim a servind de la
început ca m ijloc de exprim are, in te rp re ta re şi transm itere a m esajului
evanghelic. Dar, n u num ai Evanghelia, ci, în general, credinţele religioa
se au fost cele care au g en erat şi în ju ru l cărora s-a dezvoltat cultura
pînă la procesul ei de secularizare. C redinţele religioase au creat valori
şi au im prim at un anum it sens vieţii sociale, cu ltu ra şi religia contribuind
la dezvoltarea sp iritu ală a societăţii. în m om entul apariţiei Evangheliei,
aceasta, p en tru in te rp re ta re a şi transm iterea m esajului revelat, s-a servit
de cultură, pe care, cu tim pul, a în creştinat o. M esajul evanghelic a in
flu en ţat etosul unui popor, privind critic, din punctul ce vedere al E van
gheliei şi al dem nităţii om ului, cultura unei societăţi sau a unui grup
social.
La apariţia Evangheliei pe terito riu l de form are a poporului rom ân,
m esajul creştin a tre b u it să se servească de lim ba şi cultura localnicilor.
Este vorba de prim irea creştinism ului în latina populară orientală, vor
bită în regiunile dunărene, din care s-a dezvoltat apoi lim ba rom ână.
B. o . R. — 4
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Num eroşi term eni de origine latină, care oglindesc noţiunile de bază ale
credinţei noastre, pledează p e n tru vechim ea creştinism ului pe terito riu l
nostru, prezenţa unor astfel de noţiuni şi term eni fiind atestată în circu
laţie încă în secolul IV. Peste 90% din cuvintele care form ează rugăciu
nea T atăl nostru sîn t de origine latină. De asem enea, m ajo ritatea zdro
bitoare a cuvintelor din M ărturisirea de credinţă (Sim bolul credinţei),
alcătuită la Sinoadele ecum enice din 325 şi 381, au aceeaşi origine la
tină. Term enii de origine latin ă provin, prin încreştinarea lor, fie din
cultura păgînă (biserică-basilica,
D um nezeu-D om ine Deus, lat. vulg.
Dom ne Deus, dum inică, dies dom inica, crăciun-colatio sau creatio, colindă-colende, păgîn-paganus, lege-lex, Ac. legem, cu sens de credinţă,
cimitir-coemitex'ium, osem inte-ossam enta, ntorm inl-m onum entum , vulg.
m onim entum etc.), fie că au deja în latină un sens creştin (a botezabaptiso-are de la grecescul baptizo, creştin-chrestianus,
ajun-adjuno,
are, altar-altarem , a cum ineca-com m unico-are, cer-caelum , a credecredo-ere, păcat-peccatum , părin te-p aren s Ac. parentem , a se ruga-rogoare, rugăciune-rogatio Ac. rogationem etc.). A cestor term eni creştini li
s-au adăugat alţii care au fost creaţi ad-hoc de vorbitori de lim bă la 
tină şi sîn t specifici locului şi mai apoi limbii rom âne : credinţă (1. vulg.
credentia), făcătorul lum ii (facio-ere, lum en-inis cu sens de univers),
îm părăţia lui D um nezeu (de la im perator şi im perium ), faţă (facies cu
sens de persoană divină), fiinţă (vulg.
fientia, desem nînd fiin ţa lui
Dum nezeu), T atăl
(pentru D um nezeu de la fam iliarul latin tata), cîşlegi (caseum legare), în ălţare (in-altare 1. vulg. inaltiare), înviere (1.
vulg. invivare), a îm părtăşi, îm părtăşanie (in partio-ire) etc.
Probele lingvistice care reflectă noţiunile de bază ale credinţei creş
tine la rom âni pledează, aşa cum era firesc, p e n tru răspîndirea creş
tinism ului la străm oşii noştri în lim ba vorbită de rom anitatea dună
reană. F aptul însă că m ulţi din aceşti term eni sîn t proprii lim bii rom â
ne şi nu s-au im pus în latina din B iserica apuseană sau în celelalte
limbi rom anice, to t apusene şi ele, a determ inat pe m ulţi specialişti să
considere că argum entul lingvistic nu
pledează p en tru încreştinarea
străm oşilor noştri prin m isionari oficiali veniţi din Apus. In cazul u nor
m isionari trim işi de Roma sau aparţinînd sferei de influenţă a acestui
m are şi vechi centru creştin, a r fi fost norm al, ca nişte vorbitori de
lim bă latin ă ce eram , să fie introduşi şi la noi term enii creştini ce se
bucurau de circulaţie in Apus. în term inologia creştină de bază, nouă
ne lipsesc însă term eni ca : Deus (Dumnezeu), creator m undi (făcătorul
lumii), ecclesia (biserică), fides (credinţă), oratio (rugăciune), incarnatio
(întrupare) assum ptio (înălţare), redem ptio (răscum părare), resurrectio
(înviere), rem issio (iertare), regnum Dei (îm părăţia lui Dum nezeu), spe
cifici p e n tru term inologia de bază apuseană şi p en tru care noi avem,
aşa cum am am in tit deja, alţi term eni, tot de origine latină (Cf. M ircea
P ăcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Voi. I, B ucureşti, 1980,
p. 63—71).
începuturile creştinism ului la nordul D unării
considerăm că nu
s-au făcut p rin m isiune organizată d in tr-u n anum e centru creştin, ci mai
degrabă prin propovăduirea neorganizată a unor oam eni care au ajuns
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aici în v irtu te a profesiei (soldaţi, negustori) sau a unei anum ite cate
gorii sociale (sclavi), a politicii de colonizare a im periului rom an (colo
nişti aduşi din toate părţile im periului) sau ca refugiaţi creştini din
sudul D unării, unde erau persecutaţi de au to rităţile rom ane. A cestora
li se adaugă prizonierii aduşi în Dacia în a doua ju m ătate a secolului
III, din regiunile sud dunărene şi ale Asiei mici de către goţi. în orice
caz, dovezile arheologice din prim ele tre i secole în legătură cu existenţa
creştinism ului în Dacia ne lipsesc. Ele sîn t înlocuite, în m ăsura în care
se poate face acest lucru, de deducţii logice şi unele inform aţii istori
ce, care ne pot determ ina să acceptăm prezenţa creştinilor în nordul
D unării, dar despre viaţa şi organizarea acestora ne lipsesc datele isto
rice precise.
S ituaţia se schim bă la sfîrşitul secolului III şi începutul celui de al
IV-lea, odată cu m enţionarea u nor m artiri pe vrem ea lui Diocleţian
(305) sau a lui Liciniu (320—323). Din acelaşi secol şi apoi de m ai tîrziu
avem dovezi arheologice ca tăblia votivă de la B iertan (Ego Zenovius
votum posui) şi o serie de urm e de biserici şi alte obiecte creştine desco
perite în Dobrogea, M untenia, Oltenia, T ransilvania şi B anat. P e n tru
Dobrogea sau Scythia M inor ne sîn t cunoscute num ele m ai m ultor episcopi, d in tre care unii au fost m enţionaţi ca p articipanţi la sinoadele ecu
menice. Lor li se pot a lă tu ra Teofil, episcopul goţilor, sem natar al ac
telor Sinodului I ecum enic (Niceea 325), Ulfila, episcopul şi trad u căto 
rul Bibliei p e n tru goţi sau Sava Gotul, m artirizat în anul 372 lingă
Buzău. Sciţia Mică şi-a atras însă respectul în istoria Bisericii nu nu
mai p rin m enţiunea că A postolul A ndrei ar fi predicat în aceste locuri
(Eusebiu al Cezareei, Hist. ecclesiastica III, 1), ci mai ales prin erudiţia
Sf. Ioan Cassian (365—435), a lui Dionisie Exiguul (f 540), cel care a
corectat calendarul şi a participării călugărilor sciţi la disputele teolo
gice din secolul VI, fap t ce denotă că în aceste locuri exista o viaţă
creştină intensă, cu profunde preocupări teologice.
Rom ânii au a p ă ru t în istorie ca popor creştin. Term enii care de
sem nează noţiunile de bază ale credinţei, fiind de origine latină, susţin
ideea vechim ii creştinism ului propovăduit în lim ba vorbită de rom ani
tatea dunăreană şi apoi de rom âni. E greu să vorbim astăzi cu precizie
de ritu l p racticat pe terito riu l ţării noastre. Considerăm că şi aici ca şi
in alte părţi, exista un cult în lim ba vorbită şi înţeleasă de cei ce-1 frec
ventau. Dovadă a r p u tea fi în această p rivinţă cuvintele de origine la
tină referitoare în special la cultul m orţilor (cim itir, m orm înt, osem in
te, priveghere, a răposa). C ultul era la început sim plu şi conţinea ele
m ente prezente peste to t la care s-au adăugat însă şi unele lucruri spe
cifice. R itul bizantino-slav şi lim ba paleoslavă s-au introdus la noi mai
tirziu (sec. X), după aşezarea slavilor şi a protobulgarilor în spaţiul carpato-dunărean. Din această perioadă datează introducerea elem entelor
slave în lexicul bisericesc (sfînt, duhovnic, vlădică, diac, m irean, ţîrcovnic, sobor, stareţ, jertfă, strană, troiţă, prohod), precum şi apariţia unor
term eni dogm atici, liturgici şi de organizaţie
bisericească de origine
greacă, in tra ţi însă în lim ba rom ână prin filieră slavă (har, m ir, chivot,
potir, paraclis, chilie, egum en, arhiereu, protopop, m itropolit, exarh,
etc.). E lem entele latine ale fondului principal al credinţei dovedesc ve
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chim ea creştinism ului la rom âni, iar cele slave, referitoare la term enii
dogm atici şi de organizaţie bisericească, reflectă reorganizarea vieţii
noastre bisericeşti sub influenţa slavo-bulgarilor şi a lim bii paleoslave
ca lim bă oficială în Biserică. R om âneşte s-a vorbit însă tot tim pul, aşa
s-a p redicat şi in te rp re ta t Evanghelia la rom âni şi aşa s-a ascultat spo
vedania, s-au dat epitim iile, s-a făcut catehizaţia şi rugăciunile perso
nale. Fenom enul nu e tipic rom ânesc, el a fost în tîln it şi la alte popoa
re, europene care au celebrat cultul în lim ba latină, iar propovăduirea
Evangheliei s-a făcut in lim ba vorbită de popor.
Folosirea lim bii poporului în propovăduirea Evangheliei constituie
un principiu m isionar elem entar. C ontextualizarea m esajului biblic a
început de la apariţia creştinism ului pe terito riu l de form are al neam u
lui rom ânesc, iar după ap ariţia poporului român in istorie a continuat
să determ ine fondul principal al credinţei. Introducerea lim bii slavone
în Biserică şi cult n -a elim inat strărom âna şi apoi rom âna din vorbirea
curentă şi din lucrarea m isionară a Bisericii. Rom âneşte s-a vorbit în
continuare şi atunci cînd îm p reju rările au perm is s-a început scrisul şi
folosirea tiparului în lim ba rom ână, ca biruinţă a limbii vii, vorbite
asupra unei lim bi m oarte ce a fost introdusă şi m enţinută din m otive
străin e de realităţile rom âneşti. Im pulsul de a scrie şi a traduce textele
Scripturii în rom âneşte vine d intr-o necesitate firească. Ce poate fi mai
norm al decît lim ba pe care o vorbeşti să o foloseşti şi în scris. Această
dorinţă firească n-a încetat niciodată de la im punerea slavonei în Li
turghie şi pînă la reintroducerea rom ânei în Biserică. F aptul că se p re
dica şi catehiza în lim ba rom ână denotă cît de artificială, de străin ă era
introducerea unei lim bi, fie ea şi sacră, ca unică form ă de cult şi care
i frîn at şansa dezvoltării mai de tim p u riu a unui context cu ltu ral în
lim ba rom ână. T ipărirea cărţilor de cult de către diaconul Coresi e te r
nizează traduceri mai vechi ale textelor Sf. S cripturi în lim ba rom ână,
texte ce au fost corectate de preoţii bisericii Sf. Nicolae din Şcheii B ra
şovului. Prim ele texte rom âneşti cunoscute astăzi nu sînt delo? începu
tu rile scrisului în lim ba rom ână. C ursivitatea şi claritatea exprim ării lor
denotă o experienţă îndelungată în a scrie.
D iaconul Coresi tipăreşte cărţi de cult în lim ba rom ână d intr-o ne
cesitate in tern ă : «amu avutu jelanie (cerere) p en tru sfente cărţi... ca să
fie popilor rum âneşti să înţeleagă, să înveţe rumâni.i cine-su creştini»
(Evangheliarul din 1560— 15£31). Lucrarea diaconului de la Braşov, cti
toru l lim bii literare rom âneşti, este din punct de vedere teologic bine
m otivată. N ecesitatea de a scrie rom âneşte, pe lîngă faptul că e o ce
rinţă elem entară e bazată pe o practică m isionară veche : evenim entul
R usaliilor (al vorbirii în limbi, F. Ap. 2), indem nul Sf. Apostol Pavel
de a vorbi în biserică doar cuvinte pe înţeles (I Cor. 14, 19), precum şi
tradiţia acceptată şi practicată de la început a traducerii tex tu lu i Sf.
S cripturi (greacă, latină, siriacă, etiopiană. arm eană, georgiană). Bise
rica ortodoxă n -a dogm atizat o lim bă pentru tran sm iterea tex tu lu i bi
blic, nici n-a sanctificat o cultură p en tru propovăduirea Evangheliei. La
apariţia slavilor şi stabilirea lor în Europa, spre exem plu, B iserica a
în cu rajat traducerea S cripturii, a cărţilor de cult şi a Liturghiei în lim 
ba slavă. E vanghelia şi Biserica au prom ovat cu ltu ra slavonă şi au tra n s
mis p rin interm ediul ei m esajul revelat popoarelor slave. E ra cazul acum
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ca Biserica să răm înă consecventă acestui principiu. Diaconul Coresi ca
< şi preoţii bisericii Sf. Nicolae din Şchei, care le-au aju tat la tip ărirea
cărţilor şi la revizuirea textelor m anuscriselor mai verhi, aveau deci în
spatele acţiunii şi dorinţei lor de a tipări carte p en tru rom âni o veche
tradiţie bisericească. Dosoftei, m itropolitul Moldovei, în L iturghierul
tip ărit la 1683, tradus în rom âneşte p en tru ca să înţeleagă cei ce nu cu
noşteau elina şi slava, aduce ca argum ent p e n tru traducerea tex tu lu i
liturgic faptul că p a triarh u l M arcu al A lexandriei a acordat o astfel de
aprobare m oldovenilor (Antonie Plăm ădeală, Dascăli cu cuget şi sim ţire
românească, Bucureşti 1981, p. 81).
V arlaam , Simion Ştefan, Dosoftei şi alţi clerici ortodocşi rom âni,
alături de învăţaţii tim pului au prom ovat traducerea şi tip ărirea Apos
tolului, Evangheliei, a Evangheliei cu învăţătură, a Psaltirii, a Noului
T estam ent (1648) şi a Bibliei de la B ucureşti (1688), precum şi a căr
ţilor de cult în lim ba rom ână. Acolo unde s-a în registrat o opoziţie sau
lipsă de cutezanţă este vorba mai degrabă de excepţii ce nu se înca
drează în tradiţie. în to t acest tim p, Biserica a prom ovat cultura,
Evanghelia nefiind decît credinţa tră ită în tr-u n context cultural rom â
nesc, care s-a eliberat şi s-a conturat in tr-u n context propriu deja în
secolele XVI şi XVII. Pe aceste începuturi curajoase şi conştiente de
operă litera ră rom ânească se bazează realizările ulterioare ale litera tu rii
ţi culturii noastre. In prefeţele acestor cărţi se găseau ideile de u n itate
a neam ului, a originii lui latine, a u n ităţii şi latinităţii limbii, a unităţii
lui religioase exprim ate deschis şi cu intenţia de a conştientiza şi mobi
liza cititorii. C ărţile religioase, prin m area lor circulaţie pe întreg te ri
toriul locuit de rom âni îm plineau o operă m isionară şi literară cu totul
aparte. Ele îm păm înteneau în lim ba rom ână Evanghelia şi contribuiau
!a prom ovarea şi dezvoltarea lim bii şi literatu rii, a culturii rom âne.
în această perioadă asistăm la conştiinţa identităţii noastre etnice
cu ortodoxia. Rom ân şi rom ânesc sîn t identice în contextul de care
vorbim cu ortodox. Deja diaconul Coresi în E vangheliarul din 1560—
>561 tipăreşte rom âneşte la cererea «popilor rum âneşti», adică ortodocşi,
iar V arlaam , prin C arte rom ânească de în v ăţătu ră (.1643), oferă a tît
hrană spirituală ortodoxă, cît şi preocupări de lim bă rom ânească. Ca
un adevărat trib u n . V arlaam se ridică la nivelul unui dascăl de credinţă
ortodoxă şi lim bă rom ânească pentru rom ânii de pretutindenea. U nita
tea de neam şi de credinţă e ţte adm irabil subliniată în predoslovia la
Răspunsul la Catehism ul calvinesc (1645), în care se adresează «către
creştinii de în Ardeal... cu noi de un neam români... şi cu noi într-o
credinţă».
Tot după principiul sS înţeleagă toţi, adică rom âneşte, îşi alege
Simion Ştefan cuvintele în tre b u in ţate în traducerea Noului T estam ent
i 1648), comparînri cuvintele şi c irc u la ra lor cu valabilitatea banilor care
«îmblă în toate ţările:'. Un principiu lingvistic en u n ţat în urm ă cu
aproape 350 de ani şi care-şi păstrează valabilitatea pînă astăzi ! Simion
Ştefan prom ova o lim bă rom ânească ce va contribui prin circulaţia
Xoului Testam ent la form area limbii literare un itare si la conştiinţa
nnităţii neam ului. M itropolitul Dosoftei. prim ul poet rom ân, prin tra 
ducerea L iturghiei (1679) a dat prin au to ritatea sa de ierarh un im puls
rem arcabil introducerii lim bii rom âne în cult. D upă traducerca Evan
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gheliei, A postolului, a P saltirii era acum m om entul ca rom âna să
p ă tru n d ă şi să cucerească ultim ul bastion slavon : cultul. Dosoftei se va
strădui să pună la îndem îna preoţilor principalele cărţi de cult în lim ba
rom ână, iar prim a prefaţă a L iturghiei, după m odelul lui Vasile Lupu
din Cazania de la 1643, se adresa către «toată sem inţia rom ânească p retutindenea ce se află într-această lim bă pravc>slavnici». Şi aici, conştiinţa
de neam e prezentă, iar L iturghierul ca şi Cazania e făcu t «dar lim bii
rom âneşti». De altfel trebuie rem arcat faptul că în m ajoritatea prefe
ţelor de carte bisericească este prezent cuvîntul rum ân, apoi rom ân (cu
derivatele lor) şi de asem enea, în toate e subliniată, în tr-u n fel sau
altul, originea com ună a lim bii şi a neam ului. De fapt, prefeţele, prin
preocupările lor p e n tru u n ita te a neam ului, a la tin ităţii şi u n ităţii lim bii,
depăşeau cu m ult sfera preocupărilor de interes duhovnicesc p en tru
care se tipăreau cărţile. Ele erau adevărate m anifeste culturale ce ple
dau p e n tru originea comună a neam ului, pentru u n itatea lui şi a lim bii,
precum şi p e n tru u n ita te a credinţei. Ortodoxia era în aşa m ăsură iden
tificată cu fiinţa naţională încît pierderea credinţei ortodoxe periclita,
p en tru ardeleni, de exem plu, pierderea id entităţii naţionale (Antonie
Plăm ădeală, op. cit., p. 129). P refeţele cărţilor bisericeşti reprezintă trep te
ale evoluţiei noastre spirituale, m om ente de m are însem nătate în isto
ria şi lite ra tu ra rom ână, ele sîn t pietrele fundam entale ce stau la baza
actelor din 1859 şi 1918, căci fără ele n-am înţelege firescul din unirea
rom ânilor. P refeţele şi ideile răspîndite de ele în legătură cu originea
şi u n itatea neam ului, cu latin itatea şi unitatea lim bii şi cu u n itatea de
credinţă, alătu ri de eforturile altor luptători de mai tîrziu p e n tru ace
leaşi idealuri, au contribuit la pregătirea spirituală a neam ului pentru
m arele m om ent de la Alba Iulia din 1918, p en tru crearea Rom âniei
m ari. A ctul unirii a devenit firesc p rin pregătirea lui tre p ta tă şi uneori
sub ochii unei au torităţi potrivnice şi dispreţuitoare faţă de tot ceea ce
era rom ânesc. M eritul şi aportul m are al acestor cărţi a fost răspîndirea
lor pe în treg terito riu l locuit de rom âni, prin aceasta întrecînd orice altă
carte rom ânească. P e n tru aceste cărţi, ca şi p e n tru ideile pe care le-au
răspîndit, n-au ex istat graniţe, iar alătu ri de conţinutul lor duhovnicesc,!
ole au transm is idei ce au d at im pulsuri şi contribuţii rem arcabile cul
turii rom âne.
Sub protecţia rasei clericale şi binecuvîntarea Bisericii s-a form au
şi s-a transm is m ultă vrem e cu ltu ra rom ână. In fond, clericii promotorii
şi protectori de cultură rom ânească n -au separat cu ltu ra de E vangheliei
Spiritul rom ânesc n-a fost desp ărţit de spiritu alitatea ortodoxă româ-1
r.ească, p e n tru că am bele aspecte ale culturii rom âneşti au slu jit inte-l
resele neam ului cu care s-au identificat, începînd de la diaconul Coresil
toţi slujitorii Evangheliei, sp rijinitori ai culturii naţionale. Dacă p c n tn l
aceşti clerici, rom ân şi rom ânesc desem na în tr-u n anum e c o n tex l
sensul de ortodox, nu-i mai p uţin adevărat faptul că im pulsul lor de J
scrie rom âneşte, p en tru că «num ai noi rum ânii n-avem u» astfel de cărţi
(Coresi, P saltire, 1570) venea d intr-o conştiinţă rom ânească, d in tr-u il
sentim ent de id en titate cu neam ul căruia îi aparţineau. Neam ro m ân eai
şi credinţă ortodoxă, Evanghelie şi cultură erau noţiuni care se s u p ra l
puneau pînă la un anum it punct în conştiinţa tim pului de care vorbirpi
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Un a lt principiu m ajor, alături de u n ita te a neam ului, a lim bii şi a
ligiei îl constituia g rija autorilor p en tru om, p e n tru cultivarea lui,
n tru propăşirea lui culturală şi socială, p e n tru ridicarea rom ânilor la
velul celorlalte neam uri. Nici aici nim ic deosebit decît criteriul după
e E vanghelia in tră în dialog cu cultura, încercînd să înalţe pe om,
-1 facă mai bun, mai sensibil faţă de sem enul cu care intră în contact
care-i este frate.
încoronarea eforturilor de a scrie rom âneşte, de a oferi carte în
lim ba rom ână, se face în 1688 prin tip ă rirea Bibliei de la B ucureşti cu
cheltuiala lui Şerban Cantacuzino, dom nul Ţării Rom âneşti. Biblia este
o probă de m atu ritate a lim bii, care s-a dovedit a fi capabilă să traducă
Istorie, să exprim e filozofie, să îm brace în form e literare cele mai va
riate genuri şi să dea glas unor sentim ente din cele mai diferite. T ra
ducerea Bibliei a im pus acest exam en lim bii rom âne, pe care ea l-a
trecut cu brio. In genul vechilor predoslovii, dar de data aceasta un
străin, p a triarh u l Dositei al Ierusalim ului, aduce laudă dom nitorului
m untean Şerban Cantacuzino, care a oferit B iblia «întregului norod...
rum ânilor, m oldoveanilor şi ungrovlahilor». P rin acest act, prin care
Dum nezeu a încetat de a se mai adresa rom ânilor în alte g raiuri s-a
îm plinit nu num ai o cerinţă de hrană duhovnicească, ci şi o profundă
necesitate sp iritu al-cu ltu rală a tu tu ro r rom ânilor. In orice caz. Biblia
de la B ucureşti, ca de altfel şi Noul T estam ent de la Bălgrad, n-a fost
o carte de cult, ci un act de cultură. P e n tru cult am avut înainte şi
după această apariţie editorială cărţi speciale : Evanghelie, Apostol,
Psaltire, care deserveau m ult mai bine com plicatele îm părţiri ale lectu
rilor biblice din tim pul anului bisericesc. Biblia era destinată lecturii
duhovniceşti particulare, traducerea ei constituind o adevărată sinteză
de lim bă ce stîrneşte adm iraţia specialiştilor pînă astăzi. Prin acest act
de cultură, D um nezeu s-a adresat rom ânilor, aşa cum era norm al, în
rom âneşte, după cum prim ele începuturi ale Evangheliei pe teritoriul
nostru au fost, to t aşa de firesc, în latin a de aici.
#
Nu num ai secolele 16 şi 17, la care ne-am rezum at referinţele
noastre, au dat bărbaţi şi fapte m ari p en tru prom ovarea neam ului şi a
culturii rom âneşti, ci şi tim pul care a urm at, cu necazurile şi înălţările
ct i-au m ăsurat durata, a oferit societăţii rom âneşti o benefică colabo
rare în tre Evanghelie şi cu ltu ră pusă în slujba prom ovării neam ului.
Em anciparea culturii faţă de Evanghelie, la început doar faţă de o
anum ită in te rp re ta re m enţinută la litera care om oară a Evangheliei,
enunţa prim ul pas al delim itării celor două dom enii ce au răm as totuşi
:ntr-un dialog fructuos p en tru societatea rom ânească. R uptura totală a
intervenit tîrziu şi abia atunci cînd Evangheia a fost m arginalizată şi
redusă cu forţa la tăcere, atunci cînd Biserica a fost elim inată din dia
logul cu cultura. Este m om entul cînd societatea rom ânească oficială se
izola de Evanghelie, înlocuind-o cu o ideologie pe care tim pul, în ciuda
tu tu ro r încercărilor de salvare a dem onstrat-o ca şi contrară om ului,
pe care a p retins şi şi-a închipuit că-1 slujeşte. D ivorţul im pus între
Evanghelie şi cu ltu ră a fost tră it din p artea Bisericii ca o nefirească
înstrăinare, ca o dram ă care prin consecinţele ei a frîn at un proces
norm al de dezvoltare a unui dialog spiritual ce înalţă şi zideşte. Dia
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logul a fost înlocuit p rin m onologul oficial sp rijin it de au to ritatea unui
sistem to ta litar care a interzis pluralism ul binefăcător din dom eniul
culturii. In mod oficial, reprezentanţii Evangheliei şi oamenii de cu ltu ră
au încetat să-şi mai vorbească, dom eniul Evangheliei fiind restrîn s la
anum ite form e, care, p rin înstrăin area survenită şi-au p ierd u t sem ni
ficaţia, sim bolul devenind în acest tim p de restrişte un banal sem n de
avertizare faţă de o lum e de care treb u ia să te fereşti. A tunci cînd
necunoaşterea şi deform area, sistem atic organizată îm potriva acestei
lumi, a atins punctul culm inant, a început procesul de căutare a Evan
gheliei cauzat, în bună parte, şi de sărăcia ideologiei uzurpatoare, în
care n-a mai crezut nim eni. P u stiirea spirituală e ra aşa de evidentă,
incît provoca dispreţ pînă şi pălm aşilor ei oficiali.
Acum, la plinirea vrem ii, societatea rom ânească oferă din nou posi
bilitatea dialogului d in tre cultură şi Evanghelie. B iserica este convinsă
de u tilitatea schim bului şi doreşte să se reîntoarcă acolo de unde a fost
izgonită. Ea va trebui însă să înveţe să vorbească pe înţelesul celor ce
au sta t pînă acum în afara sferei ei de influenţă, să-i intereseze p entru
idealul evanghelic, să-i reîncreştineze, să-i cîştige p e n tru un dialog
sincer în tre Evanghelie şi cultură. Este un intreg proces de încreştinare
a unei societăţi şi culturi din m ijlocul cărora B iserica a fost alungată
vrem e de cîteva decenii. E un adevărat proces de inculturaţie, de îm păm întenire a Evangheliei în societatea şi cultura rom ânească, de cîştigare
pentru valorile creştine a celor indiferenţi şi a celor ce se opun.
încreştinarea oam enilor aduce cu ea încreştinarea culturii, separată
pen tru o perioadă de Evanghelie. Un proces ce stă în faţa unei Biserici
pînă ieri m arginalizată şi p rivată de libertatea de a-şi continua dialogul
început în tre Evanghelie şi cultură, un proces care solicită în mod cu
totul deosebit şi p en tru care Biserica va trebui să se pregătească la
înălţim ea m isiunii ce o aşteaptă. R atarea dialogului va avea consecinţe
grave, pe care sîn t sigur că ne vom grăbi să le scuzăm şi să le explicăm ,
dar care nu ne scuză cu nim ic incapacitatea de a relua convorbirea
fructuoasă d intre Evanghelie şi cultură. O în tîln ire a m esajului creştin
cu cel al culturii rom âne din ultim ele decenii este inevitabilă, im portant
răm îne însă rezu ltatu l acestui contact, m ăsura în care Evanghelia
reuşeşte să privească din perspectiva ei şi să asim ileze din pu n ct de
vedere al m esajului revelat, m esajul spiritual rom ânesc. In cu ltu raţia sau
inculturarea desem nează îm păm întenirea m esajului lui H ristos în noul
m ediu socio-cultural rom ânesc, confruntarea critică d in tre Evanghelie
şi cultură, d in tre credinţă şi etosul societăţii rom âneşti actuale şi, în
acelaşi tim p, şi o receptare a valorilor culturii în viaţa Bisericii. Este
vorba de un proces de cum pătare şi responsabilitate, sinceritate, o m are
sinceritate şi un ascuţit spirit critic de analiză. Un proces fără prece
dent în istoria culturii şi a Bisericii rom âneşti, m otiv p en tru care, Bise
rica e solicitată să facă dovada înţelepciunii evanghelice p e n tru abor
darea unei tem e pe cît de actuală pe a tît de delicată. Considerăm că
din actul confruntării critice a Evangheliei şi culturii nu poate lipsi
m etanoia, acel act de pocăinţă sinceră, de recunoaştere a stării de fapt
şi care stă la antipodul trium falism ului dăunător, producător doar de
sem ivalori sau mai degrabă de fantasm e dăunătoare, periculoase.
Pr. dr. MIRCEA BASARAB
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S-a a n u n ţa t şi se to t vorbeşte în ultim a vrem e de proiectul rezidirii
m inăstirii V ăcăreşti din B ucureşti. S înt şi eu unul d in tre zecile de mii
de deţinuţi politici care au trecut, înlăcrim aţi şi epuizaţi, prin această
închisoare. Ca unul care am încă vii în suflet icoanele sfinţilor din bise
rica de acolo nu pot decît să fericesc pe iniţiatorii unor astfel de preo
cupări reparatorii.
Unde au plîns atîţia oam eni sau au fost curm ate în chip dem onic
atitea vieţi, este firesc să se reînfiinţeze o in stitu ţie m onahală, spre
expierea trecutului şi spre fericita îm păcare a celor ajunşi la judecata
lui Dum nezeu.
In urm a unor «m anifestări duşm ănoase», care au însem nat ruperea
afişelor, luarea în derîdere în public a lozincilor, a statu ilo r puternicilor
pripăşiţi la conducere prin m inciună, în tr-u n cuvînt a instigării an ti
comuniste, m -am văzut tîrît în celulele M inisterului de in tern e din
Bucureşti. D upă o oră am fost silit să îm brac zeghea vărgată a condam 
nării fără judecată şi a suferinţei. Eram grupaţi aici mii de preoţi orto
docşi, de călugări şi de studenţi teologi. Fusesem adus în tem n iţă de la
prelegerile de exegeză biblică ale In stitu tu lu i teologic. Era în 13 mai
1952. Aici itin erariu l iadului securistic al stabilirii «vinovăţiei» mele
abia începea. R eluările de anchetă altern au cu ceasurile de agresare şi
cu insinuări rep etate de o posibilă punere în libertate ; foarte periculos
devenea astfel satanicul miros «dacă eşti băiat bun şi... ne ajuţi... !»
In coşm arul pe care-1 trăiam , doar frîn tu ri din dangătul unui clopot
de biserică izbuteau în tru cîtv a să mă m enţină în_. lim itele speranţei.
După M almaison a u rm at lagărul de la Ghencea, pîlnia colectării tu tu 
ror vinovăţiilor politice şi a evidenţierii unei vinovăţii prestabilite.
Din acele zile groaznice am început să-m i explic existenţa celor
două puşcării tradiţionale ale B ucureştiului : V ăcăreşti şi Jilava. Cu
cincizeci de ani în urm ă înclinam să cred că ele a r constitui îm preună
un gen de pronie divină p e n tru deţinuţi. Cine in tra pe porţile vopsite
cu păcura drăcesc de neagră şi cu zidurile um ezi ale celei din urm ă,
putea conchide ca şi D ante : «Lăsaţi orice nădejde cei care in tra ţi aici».
La V ăcăreşti în schim b, urcai întîi nişte tre p te prin care ajungeai
în tr-u n crîng ra r de m esteceni. P riveliştea aceasta parcă era m enită să
te odihnească înainte de a tră i alte realităţi, nu a tît de blînde ca cele
de pînă aici. Pe urm ă, sim pla noţiune de «m înăstire». cu dreptunghiul
chiliilor şi cu cerdacurile lor deschise, te protejau în tr-u n fel faţă de
d u ritatea celeilalte realităţi : «puşcăria».
Nu am văzut niciodată un albastru de pictură bisericească mai
n epătat şi mai bine p ă stra t ca acela de la V ăcăreşti. Sfîntul locaş im pu
nea de asem enea prin sim etriile şi prin zvelteţea construcţiei. Din
păcate, biserica era pedepsită şi ea prin lipsa participanţilor la slujbă
care nici nu se concepea să fie îngăduită. P en tru zelatorii com unism u
lui ateu, locul acestora îl luaseră saltelele şi putinele cu brînză ; mai
erau depozitate şi alte obiecte aici. Fiind utilizată ca magazie, fireşte că
n-am p u tu t in tra a doua oară în biserică.
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S fîrşitul verii n e-a prins în colonia de m uncă de la Castelu, de
lingă M edgidia. Cine ştie ce răsfă ţa t al saloanelor rom ane, ca odinioară
Ovidiu, la Tomis, îşi va fi lăsat in vechim e viaţa şi num ele pe aceste
m eleaguri. Noi, cei de acum cinci decenii, trebuia să escavăm şi să eva
cuăm păm întul canalului proiectat. Eram doi în echipă : eu şi răposatul
actor Ovid Teodorescu. B ineînţeles că el, care se născuse în Bucureşti,
nu văzuse pînă atunci prea m ulte lopeţi şi tîrnăcoape. N eajunsul acesta
ne-a adus aici destule neplăceri şi carceră. In num eroase nopţi am fost
pedepsiţi şi cu confiscarea m încării, p e n tru «neîndeplinirea» norm ei de
cinci vagoane pe zi. R egretatul artist, cu talentul său, reuşea să poto
lească pe m iliţieni şi să se salveze pe sine. Noi, ceilalţi din carceră, p ri
veam cu nădejde şi cu nostalgie către biserica p rea m are a satului din
apropiere. Edificiul se înălţa, ca toate din cuprinsul Dobrogei, alb şi
curat în razele verii şi apoi în nestatornicia frunzelor de toam nă. Poate
că el însuşi era în suferinţă, de vrem e ce m ulţi d in tre enoriaşii care
trebuiau să fie acolo se aflau păziţi alătu ri de noi.
Mai departe, de la Capul M idia, sufletele negre ne-au p u rta t în
colonia de m uncă de la Năvodari. Nu voi uita uşor caracterul şi om enia
poetului A lexandru C laudian, ca şi pe acelea ale profesorilor ieşeni :
P e tru Botezatu, C onstantin C. Angelescu, G heorghe G odinescu ş.a. De
asem enea îmi aduc am inte de urm ătorii : Pr. Prof. Sim ion Radu (Sibiu),
Pr. G iurău (Oradea), Pr. Gh. D im itriu (Iaşi), Prof. univ. L aurian Som eşanu (Braşov), m uncitorul A urelian G uţă (Craiova). O dată cu acestea,
greu se va putea şterge din m em oria noastră glasul clopotelor satelor
învecinate care au a n u n ţa t m oartea lui Stalin. Pînă în tr-a tît frica pe
care tancurile sale o aduseseră la noi pătrunsese în funcţionarii civili
de la Canal, că nici u nul nu ne-a com unicat această salu tară dispariţie.
D ar faptul că au su n at sirenele şi clopotele din toată ţara, m isterul a
fost dezlegat uşor la tim p.
Cîm pia d in tre Orzeşti şi Borzeşti ne-a p rim it pe cei veniţi de la
M idia-N ăvodari ca acea privelişte a osem intelor uscate din profeţia lui
Isaia. P rin m unca forţată a atîto r mii de deţinuţi, piesele risipite acolo
au p u tu t fi m ontate în ir-o rafinărie.
A ceasta era de provenienţă sovietică şi ni se spunea că ea rep re 
zintă «culmea» progresului ştiinţific din vrem ea noastră.
Dum inica însă ne desfătam privirea cu silueta bisericii lui Ştefan
cel M are de la Borzeşti. Sfîntul locaş se pitula în m arginea acestei de
presiuni şi parcă se ru şin a ea însăşi de omul ro b it şi schingiuit, chiar
la sfîrşitul m ileniului al II-lea, de fratele lui. Revăd şi acum pe
Pr. C onstantin Sburlan, din Pogoanele — Buzău, frîn t în bătăi de un
m iliţian. La fel de vie şi de dureroasă m i-a mai răm as întîm plarea cu
caporalul C îrjă din G alaţi, care m -a călcat în picioare p entru că «nu
vreau să lucrez» ; în realitate eram îngheţat de C rivăţul din tr-o noapte
de februarie de la ecluza Canalului.
Totuşi, în anum ite zile de prim ăvară ne odihneam cu m intea, închipuindu-ne că sîntem , p rin tre copiii cu care celebrul dom nitor se
jucase odinioară la stejaru l acestor am intiri. Am fi socotit de asem enea
un m are privilegiu să putem sta liniştiţi, fără paznici, în vreo stran ă a
acestei biserici istorice.
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Ceea ce ne-au confiscat oam enii, D um nezeu ne-a d at înapoi în cele
din urm ă. De aceea este bine ca toţi să veghem ca urm aşii să nu uite
fărădelegile din trecu t, am intindu-ne că «certîndu-ne, ne-a certat
Dom nul, d ar m orţii nu ne-a dat».
In ciuda socotelilor om eneşti, nădejdea, dreptatea, credinţa şi liber
tatea au ieşit biruitoare în vrem ea noastră prin je rtfa atîtor eroi-m artiri.
Pr. dr. GHEORGHE I. DRÂGULIN

FOLOSIREA APELATIVULUI «PĂRINTELE»
IN ENORIE
In lite ra tu ra clasică rom ână, num eroşi scriitori descriind pe slu
jito ru l bisericii ortodoxe ca erou pozitiv şi activitatea rodnică a acestuia
în m ijlocul credincioşilor îl num esc preot. în form a apelativă el apare
ca părinte. Alţi scriitori, folosind term enul popular şi vechi, denum esc
eroul lor cu cuvînul popă, dar în form a apelativă apare şi la ei tot
părinte.
D intre num eroasele scrieri, care se referă la personaje-clerici,
am intim : Popa D uhu a lui Ion Creangă, Popa Tonea din «De la noi la
Cladova» a lui Gala G alaction, «Balada popii din Rudeni» a lui G. Topîrceanu, Al. Cazaban etc.
P e n tru activitatea obştească în m ijlocul păstoriţilor vrednic de
am in tit este Popa T anda al lui Slavici. în am intirile şi m em oriile oame
nilor de a rtă şi de ştiinţă, ce s-au publicat, num ele slujitorului bisericii,
apare tot sub form a de părinte, preot sau popă.
D ocum entele secolului al X V -lea de la A lexandru cel Bun şi Ştefan
cel M are, m enţionează num ele de popă. A lexandru cel B un h otărăşte ca
m înăstirile N eam ţ şi B istriţa să fie sub ascultarea Popei D om entian etc.
Cele dintîi m anuscrise rom âneşti sîn t scrise de m îna preoţilor.
A m intim copiile făcute de popa G rigore din M ăhaciu, la 1580. Croni
carii au folosit de asem enea în letopiseţele lor cuvîntul de popă sau
preot şi în form a apelativă părinte.
Istoria P atriei a consem nat pe unul din eroii revoluţiei de la 1848,
sub num ele de Popa Şapcă. Şi alte num e au răm as înscrise în istorie cu
apelativul de popă : ca popa Stoica din Fărcaş, popa T un etc.
In oraşele m ari şi în capitala p atriei se întîlnesc astăzi străzi cu
num ele de popă. în nom enclatorul poştal al străzilor din B ucureşti se
cunosc 21 de străzi cu num e ca : Popa Chiţu, Popa Iancu, Popa Florea,
Popa Nan, Popa Rusu, Popa Soare, Popa Stan, Popa T atu 1 etc.
Biserici ctitorite sau restau rate, sate întem eiate de feţe bisericeşti
au răm as în cursul vrem urilor cu num ele p reotului sau al popei. Şi
astfel s-a spus că biserica e a lui popa Nae, iar satului i s-a zis Popi,
Popeşti sau Preoţeşti. U rm aşii acestor preoţi au p rim it şi poartă pro
num ele de Pop, Popa, Popea, Preoteasa, Preoţescu sau au devenit
Popescu, Popov, Popişteanu, Popovăţ, Popovici. C ercetarea unui indice
de num e ara tă îndeajuns m ulţim ea pronum elor de Pop, Popa, Popescu,
Popovici, Preoţescu etc.
1. Codul poştal al M unicipiului Bucureşti, 1980.
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D em nitatea bisericească m ai înaltă şi funcţiile bisericeşti poartă în
rădăcina num elui străvechiul apelativ de popă. S ta tu tu l p e n tru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii
O rtodoxe Române, publicat
în 1948,
sancţionează funcţia de protopop, adică pe mai m arele preoţilor cu acest
nume.
Folclorul rom ânesc abundă
în cîntece, povestiri şi proverbe despre
preot. A pelativul preot şi popă
sînt num e populare şi au fost p ăstrate
de-a lungul secolelor în conştiinţa credincioşilor. Credincioşii în vor
birea lor folosesc cuvintele de preot şi popă şi le rostesc cu respect faţă
de păstorii lor de la biserici.
In viaţa zilnică, însă, credinciosul dacă te-a r întîm pina pe tine,
păstorul enoriei, cu num ele de popă, ţi s-ar părea oarecum această sa
lutare, nepotrivită. C hiar dacă' apelativul de popă nu este ofensator,
rostirea lui este totuşi puţin dim inuată pentru slujitorul altarului,
deoarece cuvîntul este sim ţit astăzi în lim ba rom ână ca învechit.
In locul salutării celei drepte de părin te şi de preot, în m ulte enorii
din M oldova se răspîndeşte apelativul de «părinţele». P ro n u n ţarea de
către enoriaşi «părinţele» pare a fi mai fam iliară, mai intim ă. în în tîlnirea cu credinciosul, acesta salută : «Bună ziua părinţele», «Poftim să
vii la noi, părinţele» şi «sărut m îna, părinţele».
U neori auzi exprim îndu-se despre un păstor sufletesc mai în vîrstă
un enoriaş mai tîn ă r :
«L-am văzut pe p ărinţelul m ergînd spre biserică ;
— P ărin ţelu l a vorbit la cămin» etc.
V orbirea «părinţele» m erge şi mai departe în conversaţia zilnică.
O are salutarea cu părinţele e preferabilă term enului bisericesc de
preot şi părin te ? O are slujitorii altarelor străbune din secolele a n te 
rioare aveau resentim entul acela pe care-1 avem noi faţă de term enul
vechi şi popular de popă ? O are să lăsăm apelativul de «părinţele" să-şi
facă drum în vorbirea enoriaşilor ?
O cercetare lingvistică recentă arată că term enul popa refIertă fidel
acuzativul grecesc m odern : ton papa (cu nom inativul 6 papâs). Din
lim ba greacă, popa a tre c u t şi a fost foarte răspîndit în lim ba sîrbă, de
unde a trecut, prin interm ediul scrierilor slavone, şi în lim ba străm o
şilor noştri 2.
A lături de cuvîntul sub form a de preot sau p reu t din tip ă ritu rile
rom âneşti ale secolului al XV I-lea şi al XV II-lea şi term enul de popă
din gura poporului a in tra t în tip ă ritu rile rom âneşti vechi. Astfel, în
cartea în care apare ideea de u n itate a rom ânilor : Noul T estam ent,
tip ă rit la B ălgrad în 1648 ^ m itropolitul Simeon Ştefan m enţionează
cuvîntul popi (f. 19 v).
2. Şt. Paşca,Contribuţii la începutul scrisului românesc, în «Cercetări do
lingvistică», Cluj, tom. 1, nr. 1—4/1956, p. 80. O nouă discuţie etimologică -asupra
term enului a publicat recent Petre Şt. N ă s tu re l: De unde se trage rom ânescul popă ?
in «M ărturie ortodoxă», Haga, XI, nr. 16, 1992, p. 26—30. Inform aţiile se pot com
para cu articolul popă din Dicţionarul lim bii române, Bucureşti, ed. Academiei, tom.
VIII, partea a 4-a, 1980, p. 1034— 1036, care indică etimologia : din v.sl. pop, slavo
nul sirb popa.
3. Bibliografia românească veche, Bucureşti, 1912, tom. I, p. 165 şi 448.
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Acelaşi cuvînt va apare la B ucureşti, în tip ă ritu ra secolului al
7<VIII-lea, Evanghelia, din 1723 (f. lv)
D iortositorul Evangheliei din
1723, popa Stoica Iacovici, îm prum ută fără schim bare textul Evanghe
liei, ed. Snagov din 1697, a m itropolitului A ntim Ivireanu \
Acest cuvînt continuă să fie folosit în tip ă ritu ra Evangheliei de la
Rîm nicul Vîlcea, din anul 1 7 4 6 Ediţia acestei E vanghelii este socotită
ştiinţifică şi ea este rodul m uncii ierodiaconului Lavrentie din H urezi
după izvorul m itropolitului A ntim şi tîlcuirea episcopului Dam aschin 1.
O nouă ediţie a Evangheliei în B ucureşti la anul 7258 (1750) m enţio
nează de asem enea cuvîntul (f. lv.).
C uvîntul popi apare şi în cea dinţii tip ă ritu ră a Evangheliei din
Iaşi, din anul 7270 (1762), sub m itropolitul G avriil Calim ah ; acelaşi
cuvînt ajunge şi în Evanghelia din Blaj din 1776, în tipografia Bunei
Vestiri (p. 2).
Folosirea cuvîntului popa-popi în tip ă ritu ra Evangheliei şi citirea
lui pe o rază m are de întindere, în T ransilvania, Ţ ara Rom ânească,
O ltenia şi Moldova, tim p de secole, l-a identificat cu slujitorii Bisericii.
La vechim ea cuvîntului s-a adăugat acum folosirea populară alătu ri de
cel de preot şi părinte, evitîndu-se cuvintele de iereu şi presbiter, care
n-au in tra t în vorbirea zilnică a poporului.
Şi astfel, cuvîntul popular şi vechi de popă, aflat şi în tip ăritu rile
bisericeşti, e identificat şi sinonim cu acel de preot şi părinte. R ostirea
lui de către credincioşi arată întocm ai ataşam entul lor faţă de păstorul
enoriei. în tim p ce apelativul părintele răm îne şi mai departe dim i
nuator a tît al activităţii păstorului, cît şi al vîrstei şi respectului faţă de
săvîrşitorul sfintelor Taine şi al activităţii obşteşti.
După cum num ele întregi exprim ă o dem nitate, o valoare întreagă,
o en titate în lingvistică, to t aşa şi rostirea cuvîntului de preot şi părinte
sem nifică o valoare. Şi după cum num ele m unţilor şi al riu rilo r din
P atrie au răm as aidom a de-a lungul secolelor, to t aşa şi rostirea cuvin
telor de preot şi părin te trebuie să răm înă consacrate, dim inutivele şi
derivatele exprim înd o scădere şi o nivelare.
Să com parăm apelativul părinţele cu cel de doftoraş, pe care l-ar
rosti bolnavii, de învăţătorel la care ar apela elevii, de ingineraş cu
care ar colabora m uncitorii.
«D icţionarul lim bii rom âne m oderne» înregistrează că doftoraş este
dim inutiv al lui doctor, m edic lipsit de v a lo a re s, învăţătorel este dim i
nutiv al lui învăţător, în sens peiorativ ; ingineraş dim inutiv al lui ingi
ner şi înseam nă inginer (tînăr) insuficient p reg ă tit sau incapabil
Acelaşi dicţionar înregistrează cuvîntul preot că este de origine la
tină şi este sinonim cu cel de popă. Este persoana care săvîrşeşte
ri
tualul unui cult religios creştin l0.
4. Ibidem, tom. II, p. 21.
5. f Tit Simedrea, Evanghelia. Carte liturgică
In
O rtodoxă Română», LXXVI (1958), nr. 12 p. 1117.
6. Bibliogralia rom ânească vechc, tom. II, p. 88.
7. f Tit Sim edrea, op. cit., p. 1118.
8. Editura Academiei, 1958, p. 255.
9. Ibidem , p. 384.
10. Ibidem. p. 657.
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De aici reiese că form a apelativă de părinţele adresată unui prept
r.u este ziditoare, nici fam iliară şi nici intim ă. Ea răm îne şi mai departe
dim inuatoare, a tît a activităţii păstorului, a vîrstei sale cît şi a respec
tului faţă de slu jito ru l S fintei T aine şi al obştei.
C uvîntul care exprim ă intim itate, apropiere, conglăsuire este acel
de părinte, de taică părinte, de cucernice părinte, iar cel de dem nitate
şi respect este acel de preot.
Să com batem în enorie fenom enul de adresare cu apelativul de
părinţele. Să respectăm num ele de p ărin te folosit de scriitori şi rostit
de enoriaşi, care este sinonim cu cel de preot. In evoluţia vorbirii cre
dincioşilor să apărăm term en u l de preot, aşa cum se află tip ă rit în toate
cărţile bisericeşti de pe întinsul ţării rom âneşti.
Să dorim ca un n u m ăr cît m ai m are d intre slujitorii altarului să
răm înă în istoria P atriei şi a Bisericii cu apelativul de preot, consacraţi
de activitatea lor şi de enoriaşii păstoriţi.
Pr. dr. PAUL MIHAIL

AHIV6R$AKI-C0MeM9RftRl*

Prof. dr. acad. SILVIU DRAGOMIR
30 DE ANI DE LA MOARTEA SA

Pe linia aniversărilor şi evocărilor din acest an la loc de fru n te se
înscrie şi îm plinirea a trei decenii de la trecerea la cele veşnice a unuia
dintre cei mai pasionaţi şi avizaţi cercetători ai istoriei rom âneşti :
Silviu Dragomir.
N um e de rezonanţă şi de referinţă, profesorul şi academ icianul
Silviu D ragom ir nu s-a bucu rat însă de aten ţia cuvenită, pînă acum
dedicîndu-i-se prea puţine pagini.
D espre el au scris : Pom piliu Teodor, S ilv iu Dragomir, în «Tribuna»
■46 (1977), p. 8 ; Idem , S ilv iu Dragomir istoric al unităţii naţionale, Idem ,
47 (1983), p. 6 , căruia îi ap arţin şi p. 129— 130 din Enciclopedia istorio
grafiei rom âneşti, B ucureşti, 1978; N. Bocşan, S ilv iu Dragomir, în
«Transilvania» 8 (1980), p. 37—39, şi Prof. dr. Nicolae Stoicescu, 100 d*
ani de la naşterea istoricului S ilv iu Dragomir (1888—1988), în «îndru
m ător bisericesc, m isionar şi patriotic», A lba Iulia, 1988, p. 129— 136.
Aceasta, în tr-o condam nabilă disproporţie cu valoroasa şi im presio
nanta sa operă, şi mai ales om iterea intenţionată din rîndul istoricilor
prezenţi în lucrarea Evoluţia gindirii istorice rom âneşti, Cluj, 1970, tre 
buie pusă în legătură cu activitatea sa politică din deceniul p a tru al
veacului nostru.
S-a născut la 13 m artie 1888 în localitatea G urasada, jud. H une
doara, veche aşezare rom ânească în care se păstrează unul din cele mai
valoroase m onum ente ale sp iritu alităţi rom âneşti : biserica Sf. A rh an 
ghel M ihail, databilă pe la m ijlocul sec. X III.
P reg ătirea sa culturală de excepţie însum ează anii de studii la
G urasada, Blaj. N ovisad-Jugoslavia şi C ernăuţi — unde şi-a su sţin u t şi
doctoratul în Teologie. De asem enea, audierea u nor cursuri în cadrul
U niversităţii din V iena şi cercetarea unor fonduri arhivistice de aici
apoi a celor din B udapesta, K arlovitz şi Moscova (1910— 1911). în su 
şirea lim bilor rusă şi sîrbă i-a înlesnit descoperirea unor im portante şi
foarte bogate m ateriale pe care le-a folosit în prim ele sale studii de
istorie bisericească *.
1. D atele bibliografice sînt luate din publicaţiile în serate mai sus.
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Îm plinise 23 de ani cînd şi-a încheiat studiile şi a început cariera
didactică la Sem inarul A ndreean din Sibiu, ca profesor de istorie bise
ricească. Aici a p red at pînă în anul 1919. Tot acum, şi îm preună cu alţi
intelectuali de seam ă, precum : O ctavian Goga, S extil Puşcariu, Ilarie
Chendi, O nisifor G hibu, Ion A gârbiceanu, Şt. O. Iosif şi alţii, profesorul
Silviu D ragom ir îşi începe şi activitatea naţional-patriotică. La 8 noiem 
brie 1912 el a sem nat, alătu ri de aceştia şi de alţi fru n taşi ai vrem ii,
declaraţia de unificare a P artid u lu i N aţional Rom ân, angajîndu-se,
astfel să contribuie la opera de consolidare politică a neam ului rom â
n e s c 2. E venim entele din octom brie-decem brie 1918 îl află în prim ele
rînduri, Silviu D ragom ir fiind secretarul M arii A dunări N aţionale de la
Alba Iulia, care a consfinţit reu n irea rom ânilor în graniţele fireşti ale
Rom âniei Mari.
Incepînd cu anul u rm ător, profesorul Silviu D ragom ir îşi desfă
şoară activitatea didactică în cadrul nou înfiinţatei U niversităţi din Cluj,
unde, p rin tre alţii, i-a av u t colegi pe Ioan Lupaş, A lexandru Lapedatu
şi O nisifor Ghibu. Din 1919 pînă în 1923 a funcţionat ca profesor agre
gat, iar în tre 1923— 1947 ca profesor titu la r de istoria popoarelor sud-est
europene, dom eniu în care a devenit un specialist de seam ă. In paralel
a îndeplinit şi funcţiile de director al Sem inarului de studii sud-esit
europene şi al publicaţiei «Revue de Transylvanie» (1934— 1944), care a
ju cat un im portant rol în com baterea propagandei desfăşurată de rev i
zioniştii m aghiari. A m intim aici că, p entru m eritele sale în dom eniul
cercetării istorice, profesorul Silviu D ragom ir a fost cooptat în rîndul
m em brilor Academiei Rom âne — 1916 — cu titlu l de corespondent. Cu
acest prilej m entorul său, l-am n um it pe m arele istoric şi slavist Ion
Bogdan, aprecia că «avea cunoştinţa celor două lim bi slave absolut
indispensabile p en tru cercetările originale, a lim bii ruseşti şi a celei
sîrbeşti, care îi înlesnesc şi priceperea to t atît de trebuincioasă a vechii
limbi slave bisericeşti» :i.
A m intind şi faptul că a condus un colectiv de istorie m odernă la
In stitu tu l de istorie şi arheologie din Cluj (1957— 1962), precizăm că
din anul 1928 Silviu D ragom ir a devenit m em bru titu la r al Academiei
Române. El a fost propus de Ioan Lupaş, în postul răm as vacant prin
decesul lui Vasile Pârvan. în discursul de recepţie s-a refe rit la opera
şi m eritele predecesorului său «al cărui glas a am u ţit în această incintă
tocm ai cînd se părea că vibrează mai puternic, despicînd taina vrem u
rilor de dem ult, care au îngropat sub m orm ane de piatră şi moloz şi
gloria nepieritoare a străm oşilor noştri» /‘.
Tem a p rezentată : Un -precursor al unităţii naţionale : profesorul
ardelean C onstantin R om anul-V ivu, prietenul lui Nicolae Bălcescu şi
care a fost în su fleţit de speranţa că «m întuirea rom ânilor din T rasilvania atîrn ă de unirea şi bunăstarea Principatelor».
2. Lucian Boia, Contribuţii privind mişcarea naţională a românilor din Tran
silvania in anii 1910— 1914, in «Studii» 4 (1972), p. 794.
3. Prof. dr. N icolae Stoicescu, art. cit., p. 129— 130.
4. Ibidem, p. 130.
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In obişnuitul răspuns Ioan Lupaş a ră ta că «sîngele eroului m ucenic
C onstantin Rom ânul ■=, p ierd u t în ţărîn a drum ului de la Sîngeorgiu nu
a răm as ignorat de ju stiţia im anentă a istoriei, căci idealul un ităţii şi
libertăţii naţionale p e n tru care m odestul dascăl ardelean şi-a sacrificat
cu entuziasm tinereţea încă n e tră ită a ajuns a se p u tea realiza, la plini
rea vrem ii, în form a Rom âniei de azi» \ Silviu D ragom ir săvîrşea astfel
la Academ ia R om ână «un act de d rep tate istorică, reînviind din pulbe
rea u itării figura acestui dascăl erou şi mucenic».
In încheierea răspunsului său Ioan Lupaş i-a u ra t «ca unui ostaş
al adevărului etern b iru ito r asupra tu tu ro r ostilităţilor vrem elnice —
fii binevenit în m ijlocul nostru» 6.
Deşi în cununată cu unele succese, activitatea sa politică din dece
niul p atru a fost capul de acuzare adus de vechiul regim , fapt care i-a
produs destule neplăceri.
S-a stins din viaţă la 23 februarie 1962 în vîrstă de 74 de ani.
Ca istoric, profesorul dr. acad. Silviu D ragom ir s-a distins în spe
cial prin studiile consacrate rom anităţii sud-est europene de care s-a
ocupat în toată perioada activităţii sale didactice de la U niversitatea din
Cluj. Iată şi titlu rile : V lahii din Serbia în sec. X I I —X V , în «A nuarul
In stitu tu lu i de istorie naţională — Cluj»,
1921— 1922, p. 279—299 ;
Vlahii şi morlacii. S tu d iu de istoria rom ânism ului balcanic, Cluj, 1924 ;
Originea coloniilor romane din Istria, B ucureşti, 1924 ; Le Banat romain.
Esquisse historique, Sibiu, 1944, şi V lahii din nordul Peninsulei Balca
nice în evul m ediu, B ucureşti, 1959.
A rgum entele aduse de profesorul Silviu D ragom ir în sprijinul con
tinuităţii daco-rom anilor sînt convingătoare şi valabile şi astăzi ; dacă
rom ânii ar fi venit din sudul D unării — cum susţin roslerienii — ar fi
tre b u it ca această m are m işcare dem ografică să fie înregistrată de iz
voare, ceea ce nu se întîm plă. în plus, dacă rom ânii a r fi v en it din
Peninsula Balcanică, ei ar fi tre b u it să aducă de acolo form e de organi
zare socială care nu se întîlnesc în Transilvania. In sfîrşit, este greu de
crezut că ţăranii liberi din sudul D unării ar fi acceptat de bună voie
să devină iobagi ai nobilim ii m aghiare. «L’hypothese d’une im m igration
roum aine pârtie de la Peninsule B alkanique» au X IIe, X IIIe au X IV e
siecle eq u iv au d rait ă je te r un defi â la verite historique la plus 61em entaire. II n ’y a de regions g^ographiques ni un m om ent dans le tem ps
qui nous a u to rise rait â localiser un ăvenem ent de ce genre» — su 
blinia el în La patrie prim itive des Roum ains et Ies frontieres historiques, în «Balcania», V II (1944), partea I, p. 63— 101 7.
Istoria T ransilvaniei, sub toate aspectele, a fost însă, sub rap o rt
profesional, raţiu n ea existenţei sale.
5. A cadem ia Română, Discursuri de r e c e p ţie : Un precursor al unităţii naţio
n a le : prolesorul ardelean Constantin Rom ănui-V ivu. Discurs rostit la 29 mai 1929,
cn răspunsul D-Iu>i dr. I. Lupaş, Bucureşti, 1929, p. LXII.
6. Ibidem.
7. Studiul acesta a fost de faipt un răspuns dat tendenţioaselor şi aberantelor
«teorii» puse în circulaţie de H erbert von Leisen.
Das siebenbilrgische Problem,
Genâve, 1943.
B. O. R. — 5
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In dom eniul social-politic el a scris urm ătoarele : Corespondenţa
episcopului G herasim A dam ovici şi mişcarea de emancipare a clerului
şi poporului românesc în anul 1791, Sibiu, 1911 ; D ocum ente noi p rivi
toare la relaţiile Ţării R om âneşti cu Sibiul în sec. X V —X V I, în «A nua
ru l In stitu tu lu i de Istorie naţională — Cluj», 4, 1926— 1927, p. 3—79 ;
The ethnical m inorities in Transylvania, Geneve, 1927 ; La Transylvanie
roum aine e t ses m inorites ethniques, Bucureşti, 1934 ; Les roum ains de
T ransylvanie ă la veille du m o u vem en t de
resurrection
naţionale,
Bucureşti, 1938, 44 p. ; La Transylvanie avant e t apres l’arbitrage de
Vienne, Sibiu, 1943, 50 p., şi Voievozi, cnezi şi crainici la rom ânii din
M unţii Apuseni şi din regiunea B ihorului în evul m ediu, in «Acta M usei Napocensis» 1966, p. 173— 181.
A m intind şi studiile : Cîteva num e de organizaţie de stat slavoromâne, în «Dacoromania», 1920— 1921, nr. 1, p. 147— 161 ; şi Fragm en
te din cronica sîrbească a lui George Brancovici, în «A nuarul In stitu tu 
lui de Istorie naţională — Cluj» 1923, nr. 2, p. 1— 12, subliniem că istori
cul Silviu D ragom ir s-a dovedit şi un excelent biograf. Pe lîngă lucrarea
susţinută în cadrul Academiei Rom âne şi am intită mai sus, el a scris :
A vram Iancu, B ucureşti, 1924, lucrare de referinţă şi reed itată de mai
m ulte ori, u ltim a dată în 1965 ; Nicolae Bălcescu în Ardeal, în «A nuarul
In stitu tu lu i de Istorie naţională — Cluj», 1926. 1927, nr. 4, p. 3— 79 ;
Ioan B uteanu, prefectul Zarandului în anii 1848— 1849, B ucureşti, 1928;
A ndrei Şaguna et Joseph Rajacic, în «Balcania» nr. 6 (1943), p. 242—
282, S tu d ii şi docum ente privitoare la revoluţia rom ânilor din Transil
vania in anii 1848— 1849, p atru volum e : prim ele două au a p ă ru t în anul
1944 la Sibiu şi cuprind docum ente rom âneşti şi din A rhivele Vienei ;
volum ul III a fost tip ă rit la Cluj, 1946, şi conţine docum ente păstrate în
arhivele din B udapesta, iar ultim ul, V, partea intîi, care abordează re 
voluţia propriu-zisă din Transilvania.
Toate aceste lucrări definesc
preocupările sale privind lu p ta de
cm ancipare socială şi politică a rom ânilor transilvăneni în secolul tre 
cut. El răm îne autorul p rin excelenţă al istoriei revoluţiei paşoptiste
în T ransilvania, tem ă căreia i-a oferit o tem einică cercetare p rin apelul
la o docum entaţie copleşitoare şi o in terp retare care în linii esenţiale îşi
păstrează şi astăzi valabilitatea».
încă din 1920 el a propus «schem a de tratare a problem aticii esen
ţiale privind perioada prem ergătoare revoluţiei de la 1848 în T ransil
vania, a tît sub aspectul m anifestărilor politice principale a’.e m işcării
rom âneşti de em ancipare, cît şi în ceea ce priveşte situ aţia şi năzuinţele
d iferitelor p ături şi categorii ale societăţii rom âneşti ardelene» — pro
blem e dezvoltate îndeosebi in volum ul V al ultim ei lucrări m enţionate
mai sus.
Silviu D ragom ir este acela care a evidenţiat însem nătatea revolu
ţiei p en tru desăvirşirea unităţii naţionale, stăruind asupra rolului de
ţin u t de Simeon B ărnuţiu şi A vram Iancu în form ularea şi afirm area
independenţei naţiunii. El a im pus definitiv în istoriografie «ideea re
voluţiei rom âneşti unitare, a valorii europene». Silviu D ragom ir a fost
preocupat in mod deosebit şi de istoria rom ânilor transilvăneni în tim 
pul dualism ului austro-ungar cînd, deşi m ajoritari, fraţii noştri de peste
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m unţi au fost privaţi de d rep tu ri politice şi s-a încercat a li se im pune
lim ba m aghiară. La o bună p a rte d in tre ei li s-au m aghiarizat num ele,
acţiune care viza direct deznaţionalizarea rom ânilor — cf. Le com pte
Etienne Tisza et Ies Rov.ma.ins de Transylvanie, în «Revue de T ransylvanie» II (1935— 1936), p. 349—374.
Profesorul academ ician Silviu D ragom ir a evocat cu m ultă căldură
ţi evenim entul crucial din istoria noastră naţională care a fost 1 De
cem brie 1918, el prezentînd cu claritate succesiunea evenim entelor, dis
cuţiile p u rta te şi rolul diverselor personalităţi şi g rupări politice în
realizarea M arii U niri. L ucrarea se intitulează Un sfert de veac de la
Unirea Transilvaniei şi a a p ă ru t la Sibiu în anul 1943.
In cadrul activităţii sale de cercetare şi ca istoric, profesorul aca
dem ician Silviu D ragom ir a acordat un spaţiu apreciabil problem elor de
natură bisericească. Acestea fac obiectul urm ătoarelor lucrări : C ontri
buţii privitoare la relaţiile Bisericii rom âneşti cu Rusia în veacul X V II,
Bucureşti, 1912 ; Relaţiile bisericeşti ale rom ânilor din Ardeal cu Rusia
in veacul X V III, Sibiu, 1914 ; Istoria dezrobirii religioase a românilor din
Ardeal în secolul al X V III-lea , voi. I —II, Sibiu, 1920— 1930 ; La politique religieuse des Habsbourgs et ies interventios russes au X V III-e
siecle, în «Balcania» I (1944), p. 152— 172 ; N edreptăţirea elem entului
ortodox în Ardeal, B ucureşti, 1930 ; Rom ânii din Transilvania şi u n i
rea cu Biserica Rom ei, B ucureşti, 1959, şi Rom ânii din Transilvania şi
unirea cu Biserica Rom ei. D ocum ente apocrife privitoare la începutu
rile unirii cu catolicism ul rom an (1697— 1701), în «B.O.R.», LXXX
(1962), nr. 9— 10, p. 863—937.
Deşi toate de valoare incontestabilă, ele se subordonează Istoriei
dezrobirii..., considerată fundam entală p en tru istoria vieţii naţionale a
rom ânilor din T ransilvania secolului al X V III-lea. Insum înd aproape
1 0 0 0 de pagini, cele două volum e prezintă : îm p reju rările în care s-a
î'ăcut unirea, legăturile rom ânilor transilvăneni cu Ţ ara Rom ânească şi
sprijinul acordat acestora de B rîncoveanu, acţiunea episcopului Inochenlie M icu-K lein p e n tru obţinerea d rep tu rilo r prom ise de Viena, luptele
îm potriva unirii duse în perioada 1751— 1761 şi relaţiile luptătorilor
îm potriva unirii cu Ţ ara Rom ânească şi Rusia. Am bele volume inserea
ză şi peste 200 de docum ente din perioada 1701— 1761.
încu n u n ată cu prem iul «Academiei» al Academ iei Române (1922),
elogiată în recenzii sem nate p rin tre alţii de Nicolae Iorga şi Ioan Lupaş,
lucrarea aceasta bazată pe o excepţională inform aţie docum entară, în
m are p a rte inedită şi selectată din arhive rom âneşti şi străine, eviden
ţiază m otivaţiile social-politice ale uniaţiei prom ovată de Viena habsburgică în noile teritorii subordonate la sfîrşitul secolului XVII. Con
cluzia autorului este clară şi categorică : unirea unei p ărţi a rom ânilor
din A rdeal cu B iserica Romei s-a încheiat p rin forţă şi teroare, prin
înşelăciuni şi m inciuni. Ea nu a prins rădăcini în rîn d u rile poporului şi
de aceea a fost în lă tu ra tă p rin acţiunea h o tărîtă a m aselor populare ca
un elem ent străin şi strîns legat de interesele vrem elnicilor cotropitori.
La acest incontestabil adevăr considerăm că trebuie să m editeze şi cei
care astăzi, la sfîrşit de veac douăzeci, agită steagul u rii şi al în v ră j
birii.
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T rebuie să m enţionăm aici că, în calitatea sa de m em bru al Comi
siei m onum entelor istorice Silviu Dragom ir a studiat cu pasiune m onu
m entele spiritu alităţii rom âneşti, opera sa istorică incluzînd şi urm ă
toarele titlu ri : Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor în secolele X IV
şi X V şi Ctitorii bisericii din Birsan — ambele ap ăru te în «A nuarul
Com isiunii M onum entelor istorice. Secţiunea p en tru T ransilvania», 1929,
p. 223—264 şi, respectiv, 1930— 1931, p. 139—148, precum şi M orm întul
lui M ihai V iteazul şi vechea catedrală de la Alba Iulia, în «Analele
Academiei Române. M em oriile Secţiei istorice», tom ul XXI, partea a
111-a, p. 483—498.
Istoric avizat al problem elor disciplinei pe care şi-a ales-o, stăpîn
pe in stru m en taru l de investigare, sp irit pătrunzător, capabil să desci
freze sub tilităţile docum entului şi în perm anenţă stăp in it de un nedi
sim ulat patriotism , acesta a fost şi a răm as SILVIU DRAGOMIR.
îm plinirea celor trei decenii de la plecarea lui d intre noi este mo
tivaţia acestor rîn d u ri om agiale — care se vor, înainte de toate, o che
m are la analizarea şi valorificarea însem natei sale opere care oferă su
gestii cercetărilor contem porane prin originalitatea punctelor de vedere
exprim ate în sensul perm anenţelor rom âneşti.
Preot ALEXANDRU M. IONIŢĂ

ARHITECTUL DUMITRU IONESCU-BERECHET
(1896— 1969)
35 de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române (1927— 1963).
D um itru Ionescu-B erechet s-a născut la data de 27 ianuarie 1896
în Cîm pulung M uscel, în casa construită la începutul secolului 19 (exis
tă şi astăzi) în centrul oraşului, proprietatea familiei Ionescu-Berechet.
Tatăl a fost Nae Ionescu-B erechet, fiul unui negustor de braşovenie din
Cîm pulung Muscel, ce se trăgea din neam ul G ârniţă *, zugrav de biserici,
moşneni din neam în neam , încă din vrem ea N egrului Vodă. M ama, năs
cută M aria Popescu, era în ru d ită cu fam ilia Neggulici — i se spunea
Negulicioaia.
C ursurile p rim are le-a absolvit la Şcoala nr. 1 din oraşul său na
tal, iar studiile se. undare le-a parcurs la liceul «Unirea» din Focşani.
A fost stu d en t al In stitu tu lu i de arh itectu ră din Bucureşti. S-a căsătorit
foarte tîrziu — la v îrsta de 41 de ani (în februarie 1937) cu dom nişoara
Eugenia Oancea. Au av u t doi copii : inginer Ion Luca N icolae-B erechet
şi M ăriuca Ionescu Berechet — căsătorită A lexandrescu. Este unchiul
om ului de tale n t şi cultură artistică, actorul şi regizorul de tea tru Mihai
Berechet.
C ariera şi-a în. eput-o in anul 1927 în calitate de arh itect la P a tri
arhia Rom ână. în 1929 era arh itect şef la A rhiepiscopia B ucureştilor,
iar un an mai tîrziu (1930) arh itect şef în cadrul A dm inistraţiei p a tria r
hale ortodoxe rom âne, pe care a servit-o cu devotam ent pînă în anul
1963, cînd s-a pensionat.

•
Bunicul arhitectului, numit Ion G ârniţă, la jum ătatea secolului 19 şi-a schim
bat numele în Ion Ionescu. A avut doi c o p ii: Petre Ionescu şi N ae Ionescu, tatăl arh i
tectului. Pentru că Petre era foarte zgîrcit, lum ea l-a poreclit Chesat (sgîrcioabă).
N ae fiind darnic, i s-a spus Berechet.
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A rhitectul D. Ionescu-B erechet a introdus în arh itectu ra rom âneas
că idei originale de concepţie personală, rem arcîndu-se ca un m are taIrc t şi com petent constructor de
biserici sau restau rato r de edificii
"năstireşti, utilizînd elem ente neobizantine com binate cu stilul local
ind construcţii m onum entale, adevărate opere de artă, a tît în ţară
t şi în străinătate.
Din m ulţim ea sfintelor lăcaşuri ortodoxe — biserici de m ir, ale
âror p lanuri arh itecturale le-a executat, m enţionăm pe cele ce, din cer
tările noastre le-am p u tu t, pînă în prezent, identifica :
— Biserica din comuna Costeşti-A rgeş ;
— Capela din aceeaşi comună pe locul fostei biserici de lemn care a ars in
1930 îm preună cu preotul Vdşinescu şi cu încă cca. 100 de p erso an e;
— Biserica Sf. Gheorghe, din Curtea de A rg e ş ;
— Biserica Sf. Vineri Nouă, din Calea G rivilei, Bucureşti, distrusă de bom
bardam entul din 4 aprilie 1944 ;
— Biserica Sf. Vineri Nouă, din Şos. N. Titulescu, B u c u reşti;
— Biserica Sf. Anton, din str. Trei Scaune. B ucureşti;
— Biserica Bărbătescu Vechi, Calea Rahovei, Bucureşti ;
— Biserica din Calea 13 Septem brie, B ucureşti;
— Biserica Sf. M aria, din cartierul T. V ladim irescu, B u c u reşti;
— Biserica din str. Caşin, Bucureşti j
— Biserica din oraşul H unedoara ;
— Biserica din oraşul Sf. G heorghe ;
— Biserica Sf. C onstantin şi Elena-, din Constanta ;
— Biserica din curtea fostei Divizii de C avalerie din C o n stan ta;
— Biserica de la M aglavit — jud. Dolj (n eterm in aiă);
— Capela de la rîul Iordan (Isra e l);
— R estaurarea bisericii m înăstirii P lum buita B u c u re şti;
— C apela Sf. Lazăr din cim itirul m înăstirii Cernica-Ilfov ;
— Com pletări la catedrala din oraşul Bălţi — Basarabia ;
— Catapeteasm a bisericii m înăstirii Dealu — T irg o v işte ;
— Catapeteasm a din m arm ură a bisericii Caşin — Bucureşti ;
— Catapeteasm a bisericii Sf. Elefteric, Bucureşti.

Dar, arhitectul D. Ionescu-B erechet a fost perm an en t în contact cu
noutăţile în m aterie de arh itectu ră, adaptînd în mod creator curentele
novatoare la specificul şi caracterul local în sfera clădirilor destinate
locuirii, precum şi a edificiilor publice. în acest sens exem plificăm cîteva
cin acestea :
—
—
—
—
—

Vila patriarhală d'.n D rag o slav elc;
Casa parohială a bisericii Sr. Voievozi — Bucureşti ;
Casa parohială a bisericii Sf. Vineri N ouă din Şos. N. Titulcscu, B u c u reşti;
Casa parohială a bisericii Caşin, B u c u reşti;
Casa parohială, a 2-a ca număr, a bisericii Sf. Vineri Nouă din Caloa Grivitei, B u c u reşti;
— Casa parohială a m înăstirii Ccvnica — Ilfov ;
— Falat cpiscopal iu oraşul Bălti — Basarabia ;
— Căminul (sanatoriu) preoţesc din T ec h irg h io l;
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Căminul rom ânesc de la Ieru salim ;
C lădirile fostei m înăstiri Schitul M aicilor, B u cu reşti;
Transform ări şi am enajări la Palatul patriarhal, Bucureşti ;
C lădirea Teatrului din B a că u ;
Vila O siceanu din Rucăr M u sc e l;
P lanurile de refacere a casei N. M anolescu din Cîmpulung i
Renovarea case'i Şlefănescu din Cîmpulung Muscel, astăzi muzeu etn o 
grafic i
Vila «Anastase», astăzi sediul filialei Băncii N aţionale a României din
Cîmpulung M uscel j
Liceul de fete, actuail liceul tehnic, Cîmpulung M u sc el;
Şcoala prim ară nr. 1 «C. D. Aricescu», Cîmpulung M u sc e l;
Vila Jacom in — acum dispensar medical, Cîmpulung M u sc e l;
Căminul cultural «Negru Vodă», Cîmpulung M u sc e l;
Casa prof. Băjan, Cîmpulung Muscel.

O
notă deosebit se cuvine a fi făcută cu priv ire la P alatu l P refec
turii judeţului Muscel, (pe care sperăm să-l folosim în continuare to t
ca P refectură de Muscel), in au g u rat în anul 1934, la care trebuie m en
ţionată creaţia de excepţie a artistu lu i Berechet, în care se contopesc
stilul baroc cu stilul gotic în tonuri locale de m unte, presărate cu ele
m ente din m itologie, în care se rem arcă acvila, devenită încă de pe
vrem ea lui Negru Vodă h erb naţional.
De asem enea, o creaţie de excepţie — unicat — este m ausoleul
eroilor din prim ul război m ondial, construit în tre anii 1928— 1935 lîngă
vîrful m untelui M ateiaş, la cum păna apelor, ca o stîncă de g ran it aido
ma p iepturilor m uscelenilor ce ş i- a u ' apărat, cu vitejie şi m ult sînge
vărsat, plaiurile natale, în faţa con tropi tor ilor. M onum entul suplu şi
vertical, la dim ensiuni am eţitoare simbolizează e te rn ita te a şi gloria ce
înalţă la ceruri sufletele celor jertfiţi şi a căror ţărîn ă este presărată
în toată zona M uscelului, osem intele fiind păstrate în osuare bine în
g rijite ca m artore ale unui viitor m ai bun pe care to ată suflarea rom â
nească îl aşteaptă.
A rhitectul D. Ionescu-B erechet n-a neglijat studiile în s tră in ă ta te .;
Astfel, a călătorit în acest scop în F ran ţa, Italia şi G erm ania. A cutre- |
ierat Turcia, Grecia şi mai ales O rientul apropiat : Ierusalim , Cairo, j
A lexandria, Dam asc şi alte oraşe.
E ra un om vesel, de m are nobleţe şi iubitor de oameni. In u rm a j
m arelui incendiu din 1934 din Cîm pulung, a venit îm preună cu Victor]
Slăvescu — m usceleanul din Rucăr, pe atunci m inistrul finanţelor şi f
îm preună au a ju ta t la rep a ra re a m înăstirii N egru Vodă şi la recon-J
stru irea din cenuşă, pe baze urbanistice noi a întregului cartier Subeşti.l
distrus, căruia îi răm ăsese la un m om ent dajt num ele de cartieru l s i n i - J
straţilor.
A fost prieten şi în treţin ea relaţii strînse cu intelectualitatea dini
Cîm pulung şi cu personalităţi ale culturii,
ştiinţelor şi
artelor d in |
Rom ânia şi de peste hotare.
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A fost om de vasită cu ltu ră şi rafinam ent deosebit, un m are colecionar de frum os ; a alcătu it o colecţie de ilu strate şi tablouri, mai ales
u subiecte din viaţa m uscelenilor. A lăsat o bibliotecă selectivă. A iubit
"lătoriile şi era un bun cercetător şi heraldist. A cunoscut şi el închiarea com unistă, de două ori, fără a fi cercetat, judecat, condam nat.
S-a stins din viaţă la 1 iulie 1969 în vîrstă de 73 de ani şi este îno rm intat la biserica «.Caşin». D. Ionescu-B erechet este astăzi
unul
dintre m arile capitaluri ale artei arhitectu rale a neam ului nostru **.
AURICĂ SMARANDA
GH1GHI GEORGESOU
--

-

** Mulţumim pe această cale domnului arhitect Gh. Naumescu pentru pre
ţioasele date pe care ni le-a furnizat.

♦I N D R V M f U l

* P a S T O B ftU

♦

SOLIDARITATEA UMANĂ
IN LUMINA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE
Mai m ult ca oricînd, în vrem urile noastre se vorbeşte despre soli
daritate. Despre solidaritatea oam enilor pentru în d ep ărtarea relelor din
lum e : colonialism ul, su bnutriţia, a n a lfa b e tism u l; despre solidaritatea
oam enilor p e n tru com baterea diferitelor flageluri n a tu ra le : urm ările
catastrofale ale cutrem urelor, inundaţiilor, bolilor ; despre solidaritatea
în diviziunea m uncii şi participarea tu tu ro r oam enilor şi popoarelor la
cuceririle ştiinţei şi culturii ; şi, în sfîrşit, despre solidaritatea oam enilor
in com baterea războiului şi în prom ovarea vieţii pe păm înt.
A ceastă noţiune însă, nu are nim ic artificial în ea şi nu este creaţia
unor persoane sau a unui grup de persoane, ci, sub diferite form e, ea
este la fel de veche ca şi om enirea.
Tem eiurile ei sîn t în prim ul rînd naturale, fireşti, se sprijină pe
însăşi firea um ană ; în rîndul al doilea, sînt supranaturale, se sprijină
pe voia lui D um nezeu şi sînt înscrise în Sfîntă S criptură.

1. Temeiuri naturale
a)
încă din antichitate s-a spus despre om că este o fiinţă socială,
un «zoon politicon». Omul, mai puţin înzestrat decît celelalte fiinţe cu
m ijloace de apărare, are nevoie de fam ilie, de societate p e n tru a su p ra
vieţui. El se naşte, creşte şi se dezvoltă în societate, iar în afara socie
tăţii viaţa şi progresul om ului este de neconceput. «P articiparea
la
vjaţa şi activitatea sem enilor, spune un teolog contem poran, «este ine
rentă firii sociale a om ului, în trucît persoana um ană nu poate fi con
cepută ca separată de societate, ea fiind punctul de în tîln ire a unui
num ăr infin it de relaţii cu alţii. Individ şi societate sîn t doi term eni
corelativi, care se presupun şi se pretind, integrîndu-se unul pe altul
a tît din punct de vedere logic, cît şi istoric. In tre persoană şi societate
nu poate exista opoziţie esenţială. Persoana se naşte, trăieşte în so
cietate. Persoană şi societate sîn t două realităţi care se în trep ătru n d
a tît de intim , încît este im posibil să ne referim la una fără a presupune
şi pe cealaltă cu care se află în tr-o legătură consubstanţială. Separarea
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ţ i izolarea de societate reprezintă, de altfel, o im posibilitate fizică,
p e n tru că to t cuprinsul vieţii com unităţii afectează în tr-u n chip sau
a ltu l persoana participantă» (Prof. C onstantin Pavel, Aspectul teologic
al solidarităţii um ane, în rev ista «Ortodoxia», 2, 1967, p. 182).
b)
Om ul nu poate vieţui şi nu se dezvoltă decît în legătură cu se
menii săi. El este o verigă de legătură în tre generaţiile trecute şi cele
viitoare. El este o p arte a unui tru p în care toate m ădularele conlu
crează arm onic. La creşterea solidarităţii contribuie m ulţi factori obiec
tivi, d in tre care am intim : com unitatea de sînge, de lim bă, de cultură,
de tradiţii, de aspiraţii, factorii sociali, economici etc.
In m area fam ilie a oam enilor, spune Sfîntul Ioan G ură de Aur,
nimeni nu trăieşte şi nu m unceşte doar p e n tru sine. ci fiecare oferă şi
in acelaşi tim p prim eşte din rezu ltatu l eforturilor sem enilor săi. Lipsa
de colaborare aduce, odată cu regresul social, şi pe cel personal (Omilia
10, 4 la I Corinteni, P.C., 61, 86—87).
în ain te de a expune concepţia creştină trebuie să ne am intim că
despre o anum ită solidaritate cu aproapele se poate vorbi şi în socie
tatea iudaică din vrem ea M întuitorului. Precizăm , însă, că noţiunea de
aproapele cuprinde doar rudele, pe cei de acelaşi neam sau cel m ult
şi pe străinii care locuiau p rin tre iudei. F aţă de ceilalţi semeni se reco
m anda u ra şi mai ales u ra faţă de vrăjm aşi : «Ochi p entru ochi şi dinte
pentru dinte», răzbunarea sîngelui etc. (Matei 5, 38 şi 43 ; C artea J u bileelor 3, 29 ; cf. G. Vermes, Jesu’ Audience : The Social and Psychological E nvironm ent in w hich he W orked, London 1973, p. 39).
2. T em eiuri su p ra n a tu ra le
a)
Originea comună. O m enirea îşi trage obîrşia
dintr-o singură
pereche de oameni (Facere 1, 27— 28). Dum nezeu este acela care din
iubirea şi dorinţa de a îm părtăşi şi altora slava şi fericirea Sa, a creat
pe om. în v irtu te a acestui fapt, oam enii sîn t fra ţi în tre ei, au aceeaşi
chem are : «să se bucure de toate elem entele firii», să stăpînească peste
peştii m ării, peste păsările cerului, peste anim ale, peste to t păm întul şi
peste toate tîrîtoarele care se mişcă pe păm înt». S fîntul Ioan G ură de
A ur justifică astfel crearea om ului în urm a tu tu ro r făpturilor : «Deci
cînd toată creaţia a fost îm plinită, cînd cerul strălucea de m ulţim ea de
stele, cînd p ăm întul a fost îm podobit cu m ulţim e de flori... şi plante,
cînd dealurile şi cîm piile erau pline de vieţuitoare, iar rîurile şi lacurile
m işunau de peşti..., tru p u l îşi cerea capul, cetatea pe conducător, crea
ţia pe îm părat, adică pe om» (Despre incom prehensibilitatea lui D um 
nezeu 11, 2, P.G., 48, 798).
Omul a fost aşezat în lum e întocm ai ca în tr-u n palat îm părătesc,
strălucind de podoabe (Idem, Către Stelehion 2, 5, P.G., 47, 419), fiind
el pe păm înt ceea ce este D um nezeu în cer (Idem, Către Stagir 2, P.G.,
47, 427 ; La statui 7, 2, P.G., 49, 93 ; Omilia 2, 2 la Evrei, P.G., 63, 22 ;
La Ps. 11, 4, P.G., 55, 148).
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b) Alcătuirea om ului. D intre toate creaturile, num ai om ul poartă
in suflet, ca sem n de nobleţe, «chipul lui Dum nezeu». «Dumnezeu a
făcut pe om după chipul Său. După chipul Său l-a făcut : p a rte b ărb ă
tească şi p arte femeiască» (Facere 1, 27). în v irtu te a acestui fapt, omul
este capabil să cugete, să cunoască legile universului şi să stăpînească
lumea. în virtu tea acestui fap t lum ea lipsită de raţiu n e i se supune.
Căci «după cum atunci cînd sînt aduse în cetate efigiile îm părăteşti,
poporul şi conducătorii le aclam ă nu cinstind scîndura (pe care este
zugrăvit chipul) ci efigia îm păratului to t aşa şi creaţia nu cinsteşte (in
om) vasul cel de lut, ci elem entul ceresc (din el). (Textul este catalo
g at în tre operele Sf. Ioan G ură de A ur de către M otfachon. Despre
a u ten ticitatea lui, a se vedea L. P etit, Un texte de S. Jean C hrysostom e
sur Ies images, în «Echos d ’O rient», 11 (1908) 81 şi L. Daloz, Le travail
selon Saint Jean C hrysostom e, Paris, 1959, p. 7— 8 ).
c) M enirea o m u lu i: m întuirea şi moştenirea îm părăţiei veşnice.
Păcatul străm oşesc avea, p rin tre alte urm ări, oprirea m ersului ascen
dent al om ului către desăvîrşirea d a ru rilo r cu care a fost în zestrat şi
abaterea lui de la scopul p en tru care a fost creat. D ar dacă toţi oam e
nii s-au făcut solidari, în Adam, la păcat şi m oarte, în H ristos sînt p ăr
taşi la eliberare şi viaţă. «P entru că după cum toţi m or in Adam, tot
aşa toţi vor învia în Hristos» (I Cor. 15, 22). Fiul lui D um nezeu «chipul
D um nezeului celui nevăzut, Cel născut mai înainte de toată zidirea»
(Col. 1, 15), spune Sfîntul Ioan G ură de Aur, a acceptat să devină fiul
lui (Adam) şi David p en tru ca pe tine, omule, fiu al lui D um nezeu să
te facă ; a acceptat să aibă tată un rob, pentru ca ţie, robului, să-ţi facă
tată pe Stăpînul... D um nezeu s-a făcut om, pentru ca fiu al lui D um 
nezeu să te facă» (La Filipeni 7, 3, P.G., 62, 232 ; Omilia 11, 2 la Ioan,
P.G., 59, 80).
«Se poate spune că, din punct de vedere creştin, dependenţa noastră
de Dum nezeu, starea noastră de creatu ră favorizează un fel de solida
rita te mai întîi cu D um nezeu, pe baza chipului lui Dum nezeu din noi şi
a asem ănării cu El. Această solidaritate se în tăreşte şi desăvirşeşte în
actul R ăscum părării, cînd ia num ele de filiaţie faţă de D um nezeu şi fra 
tern ita te faţă de oameni. M odelul desăvîrşit al solidarităţii îl aflăm în
S fînta T reim e în sînul dum nezeirii» (prof. C onstantin Pavel, op. cit.,
p. 185).
M întuirea se realizează în Biserică, în com unitatea cu Hristos,
Capul (Efes. 1, 22) şi cu sem enii, m ădularele Lui (Efes. 4, 25 ; 5, 30).
Biserica fiind concepută ca T rup tainic al lui H ristos (I Cor. XII,
12— 19) la care credincioşii aparţin ca m em bre strîns legate intre ele,
soarta unuia este strîn s legată şi afectează soarta tu turor. Omul se m întuieşte a ju ta t şi aju tîn d pe sem enii săi. în tr-ad ev ăr, în trupul tainic al
iui H ristos există deosebire de funcţii şi de stări, d ar toate îşi au rostul
lor, toate vizează in ultim ă in stanţă binele comun. A ceastă legătură
trece dincolo de graniţele spaţiului şi ale tim pului, ale deosebirilor con
stitu ite de sex, naţionalitate, religie etc. «Nu mai este nici iudeu, nici
elin, nici rob nici slobod, nici p arte bărbătească, nici parte fem eiască, ci
toţi sîntem una în Iisus Hristos» (Gal. 3, 28).
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P rin faptul că Biserica se întem eiază pe S fîn tă Scriptură şi Sfîntă
Tradiţie, care sînt valori ale trecutului, «înseam nă că ea se sim te soli
dară cu trecutul. Este o solidaritate de continuitate prin care sîntem le
gaţi de înaintaşi şi de urm aşi, precum este o solidaritate care ne leagă
de contem porani» (Constantin Pavel, op. cit., p. 186).
d)
Specificul vieţii creştine. In S fîntă S criptură nu aflăm noţiunea
de solidaritate, însă aflăm alte noţiuni care îi acoperă şi depăşesc cu
prinsul. M întuitorul H ristos îşi îndeam nă ascultătorii la cercetarea bol
navilor şi la aju to rarea celor nevoiaşi (Matei 25, 35—36), iar S fîntul
Apostol Pavel, vorbind despre «înnoirea vieţii» (Efes. 4, 23 ; Rom. 12,
2), despre «îm brăcarea în om ul cel nou... după chipul Celui ce l-a fă
cut» (Col. 3, 10), îndeam nă la fapte de altruism . «Nimeni, zice el, să
nu caute folosul lui, ci să caute folosul altuia» (I Cor. 10, 24 ; Fii. 2, 4).
«Noi care sîntem tari sîntem datori să p u rtăm slăbiciunile celor slabi şi
să nu ne plăcem nouă înşine» (Rom. 15, 1 ; Gal. 6 , 2). Exem plu, în acest
sens, Apostolul îl dă pe M întuitorul H ristos (II Cor. 5, 15) şi pe sine
însuşi (I Cor. 10, 33).
D ar elem entul specific în v ăţătu rii M întuitorului H ristos este îndem 
nul la iubire. Iubirea de Dum nezeu şi de sem eni stă la tem elia vieţii
creştine. P rin iubirea creştină, d e 'l a care nu este exclus nici un om
(Matei 5, 44), solidaritatea se extinde asupra tu tu ro r oamenilor. «Porun
că nouă vă dau vouă — spune M întuitorul ucenicilor Săi — să vă iubiţi
unii pe alţii, cum v-am iubit Eu» (Ioan 13, 34 ; 15, 12). Reluînd acest
îndem n, Sfinţii Apostoli învaţă : «Dacă voi vorbi în limbi om eneşti şi
îngereşti, iar dragoste nu am, sînt aram ă sunătoare şi chim val zăngănitor» (I Cor. 13, 1) ; «Toată legea se cuprinde în tr-o singură poruncă : «Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Gal. 5, 14) ; «Iubirea este le
g ătura desăvîrşirii» (Col. 3, 14) ; «Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe D um 
nezeu, pentru că Dum nezeu este iubire» (I Ioan 4, 8 ).
Iubirea creştină nu se rezum ă la o sim plă stare afectivă, ci ea se con
cretizează în fapte de bine. «Să nu iubim cu vorba, nici cu lim ba, ci cu
fapta şi cu adevărul», spune Sfîntul Ioan Evanghelistul (I Ioan 3, 18).
«Ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă ?» — în treab ă Sfîntul Iacob
— «Credinţa, dacă n -are fapte, este m oartă» (Iacob 2, 14 şi 17). S înt m ulte
ocaziile în care cineva îşi poate m anifesta iubirea şi solidaritatea faţă de
sem enii săi : prin iertare (Efes. 4, 32), prin în tra ju to ra re (II Cor. 8 , 24 ;
Evrei 6 , 10) ; p rin com pătim ire (Rom. 12, 15), prin blîndeţe şi bunăvoinţă
(Rom. 12, 10), p rin răbdare (I Cor. 13, 3) etc. «Noţiunea şi ideea care în
cheagă şi în acelaşi tim p descuie toate înţelesurile literatu rii neotestam entare şi patristice este aceea de slu jire ; o slu jire bisericească litu r
gică, d ar şi o slujire continuă a lui Dum nezeu şi oam enilor, o slujire
a oam enilor adusă lui D um nezeu şi a oam enilor între ei, o slujire în
ţeleaptă, caldă, curajoasă, fără discrim inări, fără rezerve pentru în lă tu 
rarea răului de orice fel, p en tru păzirea şi prom ovarea vieţii, p en tru
scăparea celor năpăstuiţi de boli, de infirm ităţi, de calam ităţi, de cap
tivitate...» (Pr. prof. Ioan Coman, Solidaritatea în gîndirea şi viaţa jmtristică, în «B.O.R.», 7— 8 , 1970, p. 730— 731).
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Sfinţii P ărin ţi au scris nem uritoare pagini despre solidaritatea
oam enilor, a tît despre cea «naturală, cît şi despre cea supranaturală.
«Nimic nu este aşa de aproape firii noastre spune S fîntul Vasile cel
M are — ca faptul de a fi în com uniune unii cu alţii, de a avea nevoie
unii de alţii, de a ne iubi unii pe alţii» (Regulile m ari 3, 1, P.G. 31,
917 A). «Dum nezeu C reatorul a h o tărît ca noi să avem nevoie unii de
alţii. A fară de aceasta, iubirea lui H ristos nu îngăduie ca fiecare să
privească num ai la ale sale. Căci iubirea nu caută ale sale» (Ibidem 8 ,
P.G. 31, 921). Aceeaşi idee o dezvoltă şi S fîntul Ioan G ură de A ur
atunci cînd spune : «Cercetaţi, vă rog, iconomia planului divin. Dum 
nezeu a făcut m ulte lucruri com une tu tu ro r : aerul, apa, soarele, cerul,
m area, lum ina, astrele. T u tu ro r le-a dat aceiaşi ochi, acelaşi tru p , ace
laşi suflet, o constituire asem ănătoare în toate : el a scos din păm înt, a
scos pe oam eni din acelaşi om, i-a aşezat pe toţi în aceeaşi locuinţă»
(Omilia 11 la I Tim . 4, P.G., 62, 563—564).

3. Interpretarea corectă a unor afirmaţii sau atitudini
ale Mintuitorului Hristos
a) Îm potriva celor spuse mai înainte se invocă de către unii cuvin
tele M întuitorului : «Vi se pare că am venit să aduc pace pe păm înt ?
N-am venit să aduc pace, ci sabie. Că de acum înainte cinci d intr-o
casă vor fi dezbinaţi : trei îm potriva a doi şi doi îm potriva a trei. Dez
binaţi vor fi : tatăl îm potriva fiului şi fiul îm potriva tatălui, m am a
îm potriva fiicei şi fiica îm potriva mamei, soacra îm potriva norei sale şi
nora îm potriva soacrei» (Luca 12, 51—53 ; M atei 10, 34—36).
P artea a doua a acestui pasaj este un citat din cartea profetului
M iheia (7, 6 ). Întocm ai ca şi aceasta, M întuitorul vrea să spună că o
urm are firească a predicii Sale este separarea celor buni de cei răi şi că
această separare va afecta şi cele mai intim e legături om eneşti.
Lum ina Evangheliei operează o separare a oam enilor dato rită ati
tudinii însăşi a acestora faţă de ea : unii o acceptă, alţii o resping (Ioan
3, 18—21). «Sabia» din textul citat nu trebuie, deci, înţeleasă literal. De
altfel sîn t textele evanghelice care vorbesc despre pacea adusă în lume
de M întuitorul şi despre îndatorirea credincioşilor creştini de a fi făcă
tori de pace (Matei 5, 9 ; Luca 2, 14 ; Ioan 14, 27 ; 20, 19, 21, 26, ş.a.).
b) Pe tem eiul unor texte evanghelice în care se afirm ă că nici
aşa-num iţii «fraţi» ai D om nului nu credeau în El (Marcu 3, 21 ; Ioan
•\ 5), se susţine uneori că M întuitorul n -ar fi m anifestat solidaritate faţă
de propria-i fam ilie (cf. G. Vermes, op. cit., p. 33— 34 ; D. Flusser Jesus,
Paris, 1970, p. 87 ; Holi Adolf, Jesus in Bcd Com pany, Paris ; 1972,
p. 68—70).
O
astfel de afirm aţie este însă cu to tu l eronată. în prim ul rînd, in
textele m enţionate nu e vorba de atitudinea M întuitorului faţă de
«Fraţii > Săi, ci de atitudinea acestora faţă de El. Ei încă nu ajunseseră
să creadă in m esianitatea Sa. C urînd însă vor ajunge şi ei la credinţă.
Iacob, prim ul d intre aceşti «fraţi», se va învrednici de o a rătare a
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Domnului Celui înviat (I Cor. 15, 7), devenind p rim ul episcop al Ieru 
salim ului (Fapte 21, 18) şi unul d in tre «stîlpii» Bisericii (Gal. 2, 9). D upă
m artiriul său, în anul 62, îi va urm a, ca episcop al Ierusalim ului, fratele
său Simon.
De altfel, chiar şi înainte de a crede şi ei în Iisus ca Mesia şi Fiul
iui Dum nezeu, aceştia m anifestă g rijă faţă de El. îngrijoraţi de opoziţia
plină de ură a conducătorilor religioşi iudei, care-L acuzau că e posedat
de dem on (Marcu 3, 22 ş.u.), «fraţii» Săi vin să-L ia acasă pe Iisus. în
acest context treb u ie înţelese cuvintele din M arcu 3, 21 : «Şi auzind ai
Săi, au ieşit să-L ia ; căci ziceau : Şi-a ieşit din fire». Cum bine observă
J. Weiss (Die S ch rijten des N euen Testam ents, voi. I, G ottingen, p. 103),
afirm aţia «şi-a ieşit din fire» nu este a celor din fam ilia M întuitorului,
:i a adversarilor Săi, care, văzînd că El adună m ulţim ile în ju ru l Său,
au început să colporteze această vorbă, care a ajuns şi la fam ilia Sa ;
aşadar, verbul «ziceau» din v. 21 b nu descrie acţiunea alor Săi, ci a celor
de la care fam ilia Sa a p rim it inform aţia despre adversitatea crescîndă
faţă de M întuitorul. Oricum însă, versetul înfăţişează grija faţă de
M întuitorul a fam iliei Sale, încercarea de a-L sustrage răzbunării
adversarilor.
Că M întuitorul s-a sim ţit solidar cu faitiilia Sa o dovedesc îndeajuns
textele în care ni se arată că le era supus părinţilor Săi după tru p (Luca
2, 15), că la rugăm intea Maicii Sale săvîrşeşte prim a m inune (Ioan 2,
1 ş.u.) sau că, pe cruce fiind, o încredinţează pe M aica Sa grijii Aposto
lului Ioan (Ioan 19, 26—27).
d) Pe tem eiul faptului că M întuitorul m ustră adeseori pe farisei
pentru făţărnicia lor sau pe cei botezaţi p en tru nedreptăţile şi lăcom ia
tor, s-a afirm at uneori că El nu i-a r fi iu bit şi pe aceştia, deci că iubi
rea Sa faţă de oam eni nu ar avea un caracter universal (J. Jerem ias,
Les Paraboles de Jesus, Paris, Le Puy, 1968, p. 186).
T rebuie însă să facem distincţie în tre păcat şi păcătoşi. El a u rît
păcatul, dar nu şi pe păcătoşi. Cum a r fi p u tu t Dom nul să laude fă ţă r
nicia, lăcomia, egoism ul, n edreptatea etc. ? M ustrîndu-i, nu urm ărea
altceva decît să-i determ ine la pocăinţă. De altfel, n-a pregetat să intre
in casele lor, să stea de vorbă cu ei. Dom nul n -a exclus pe nim eni din
com unitatea îm părăţiei lui D um nezeu ; au fost Insă unii care s-au autoexclus, prin orbirea lor spirituală, prin adversitatea pe care au m ani
festat-o faţă de adevărul Evangheliei. Nimic in în v ăţătu ra şi în faptele
M întuitorului nu contravine universalităţii iubirii Sale. M îngîind şi
vindecînd, chem înd pe toţi ia m întuire şi mai ales dîndu-şi viaţa pen
tru răscum părarea întregii om eniri, Dom nul a întem eiat şi a oferit
modelul adevăratei solidarităţi pânum ane.
e) C uvintele : «Nu sînt trim is decît către oile cele pierdute ale casei
iui Israel» (Matei 15, 24) au fost invocate uneori spre a se susţine că
M întuitorul n -a r fi fost stăp în it de ideea solidarităţii universale. Con
tex tu l a ra tă însă clar că prin aceste cuvinte Dom nul nu a u rm ărit
altceva decît să scoată şi mai bine în evidenţă credinţa fem eii canaaneence, căreia, de altfel, i-a şi îm plinit apoi rugăciunea stăruitoare, vindecînd-o pe fiica ei cea rău chinuită de diavol (Matei 15, 27). A îm pli
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nit, de asem enea, rugăciunea sutaşului rom an din C apernaum , căruia
iarăşi i-a lău d at credinţa (Luca 7, 3—5). Că nu s-a socotit num ai M întu ito ru l israeliţilor o dovedeşte în treag a Sa activitate. în tr-o îm preju
rare oarecare, El vorbeşte de «m ulţi de la răsărit şi de la apus care vor
veni şi vor sta la m asă cu A vraam , cu Isaac şi cu Iacov în îm părăţia
cerurilor» (Matei 8 , 11 şi loc. par,). Ia r după înviere îi trim ite pe Apos
tolii Săi la «toate neam urile» : «M ergînd, învăţaţi toate neam urile, botezîndu-le în num ele T atălui şi al Fiului şi al S fîntului Duh» (Matei 28,
19) ; «M ergeţi în to ată lum ea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făp
tura» (M arcu 16, 15).
C o n c lu zii: Solidaritatea este o tră să tu ră specifică om ului. Pe lîngă
tem eiurile n aturale, Biserica aduce în sprijinul ei tem eiurile su p ran a
turale înscrise în S fîn ta S crip tu ră şi în Sfînta Tradiţie. D intre acestea
reţinem îndeosebi porunca iubirii, p rin care noţiunea de aproapele se
extinde la om în sine, la firea um ană în general, depăşind lim itele de
loc şi tim p, de naţionalitate, religie sau sex. în acest sens este sugestivă
parabola Sam arineanului m ilostiv (Luca 10, 29—37). Ea spune om enirii
peste veacuri, cine este aproapele nostru (E. Linem ann, Parables oj
J e su s ; interaction and exposition, London, 1966, p. 54). Dacă cineva a
fost p ă tru n s de această în v ăţă tu ră dacă nu se lasă copleşit de sinceri
tatea sam arineanului, nu poate să spună niciodată ce este iubirea şi
cine este aproapele său. N um ai acela care sim te şi face la fel ca sam arineanul m ilostiv, num ai acela va dobîndi «îm părăţia lui Dum nezeu».
f LUCIAN
A rhiepiscopul Tomisului

CUVÎNTUL, ARMĂ ÎMPOTRIVA VRÂJMAŞILOR
Este ştiu t că m intea lucrează p rin cuvint, cuvîntul alină durerea şi
m ingîie inim a, îndeam nă şi fortifică voinţa noastră. Om ul este cuvîntul
zidit al lui D um nezeu (Facere I, 26) şi num ai el poartă chipul lui D um 
nezeu. C uvîntul este, apoi, haina sufletului, el pune platoşă raţiunii,
potoleşte în fierbinţeala inim ii şi îndeam nă la bine. N u-i m ai puţin
adevărat că psihologii, oratorii şi logicienii, teologii şi filosofii kerigm atici, precum şi teoreticienii logosului au totem izat cuvîntul sau l-au
transform at în tr-u n schelet «metalic».
In ceea ce ne priveşte pe noi creştinii, cuvîntul are h aru l şi taina
lui, cuvîntul este o harism ă şi aceasta lucrează m întuirea om ului prin
dragoste : «dacă aş vorbi lim bi om eneşti şi îngereşti..., dacă n-am dra
goste sîn t doar aram ă sunătoare şi chim val răsunător...» (I Cor. XIII,
1, 4).
Teozofii şi sofiştii fac m are caz de cuvînt şi ispitesc pe m ulţi, pe
cînd cuvîntul propovăduirii nu are izvorul num ai în m intea om ului, d
acesta este transm is de M întuitorul, C uvîn tu l-în tru p at (Ioan I, 14), Sfin
ţilor Apostoli prin D uhul S fîn t (Fapte II, 3—4) ca să-i înveţe to t ade
v ărul (Ioan XV, 26). A şadar, cînd vorbim în num ele lui Dum neze
p en tru noi şi p e n tru credincioşii noştri, propovăduim Evanghelia ca
nu este de la oam eni (Gal. I, 8 ) şi îndeplinim în acelaşi tim p un m and
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âl Dom nului nostru Iisus H ristos, m andat încred in ţat num ai Sfinţilor
Apostoli : «m ergînd, învăţaţi toate neam urile, botezîndu-i în num ele
T atălui şi al F iului şi al S fîntului Duh...» (Matei XX V III, 19).
Teologul şi propovăduitorul ortodox nu predică altceva decît pe
H ristos-C uvîntul. A cesta nu este o im agine, o form ulă, o idee, o cuge
tare, ci este însuşi Fiul lui Dum nezeu, M ielul care ridică păcatele lum ii
(Ioan I, 29). El a izbăvit şi a vindecat, a m îngîiat şi a tăm ăduit, şi pe
m uţi şi pe surzi şi pe ologi şi pe orbi. A făcut aceste semne şi m inuni
prin cuvînt şi faptă, a su fe rit p en tru noi, a fost răstig n it şi m ai ales a
inviat, p en tru că este Fiul lui D um nezeu (I Cor. 15, 15). Şi aşa de m ult a
iubit D um nezeu lum ea, încît pe Fiul Său L-a dat... (Ioan III, 16) ca
lumea să aibă viaţă şi încă din belşug (Ioan X, 10). C uvîntul este re a 
litatea Fiinţei lui Dum nezeu : «Doamne, zi doar un cuvînt şi se va
vindeca sluga mea» (Matei VIII, 8 ).
P rin cuvînt, Iisus potolea n a tu ra înconjurătoare şi supunea v ră j
maşii diavoli (Matei VIII, 26). Aşadar, cuvîntul îşi are tainele sale : «nu
num ai cu pîine trăieşte omul, ci şi cu tot cu vîn tu l care iese din gura lui
Dumnezeu» (Matei IV, 4).
La străm oşii noştri, cuvîntul sau chem area se exprim a la bucurie
(doine, strig ătu ri etc.) sau la triste ţe (jeluiri, bocete etc.). Acest fel de a
■transmite porunci (belagines) ascultătorilor de către m ai-m arii neam u
rilor tra c o -d a c e 1 s-a m oştenit şi a tre c u t apoi şi în creştinism
Colin
dele, obiceiurile, datinile, nedeile, sînzienele, şi m ulte altele au fost p re
dica vie sau răspunsul poporului credincios la E vanghelia m în tu irii3.
Poporul n -a re n u n ţa t la fondul său etnic, dar l-a altoit, l-a m odelat în
noua credinţă, credinţa în H ristos, dîndu-i sens şi renunţînd la destin,
soroc, soartă. R enunţarea aceasta s-a făcut p rin cuvînt şi faptă, prin
i-onvingere şi experienţă. Aşa se explică de ce S fîntul Apostol A ndrei
£ fost p rim it ca «om bun» p e n tru noii convertiţi şi ca «moş» p entru
copii şi tin e ri
Deci izvorul cel mai im p o rtan t al predicii ca poruncă a
propovăduirii Evangheliei — şi al catehezei, ca nouă în v ăţătu ră şi nou
lim baj — se găseşte în S fîntă S criptură şi S fîntă T radiţie \
După S fîntul Apostol A n d r e ic u v î n tu l sfînt a fost în tă rit de către
Sfîntul Apostol P etru, fratele său 7 şi mai ales de către Sfîntul Apostol
Pavel care a sta t o iarnă şi la N icopole 8 (Tit. 3, 12). P rin călătoriile
1. Diac. P. I. Da vid, A specte ale vieţii spirituale a tracodacilor..., în «M itro
polia Olteniei», XXXII (1980), nr. 7—9. p. 574—595.
2. Idem, Despre originea getodacilor şi începutul creştinării lor, în rev. cit.,
XXX (1978), nr. 1—3, p. 154— 161.
3. Idem, Preţuirea pruncilor în colindele religioase româneşti, în rev. cit.,
XIX (1967), nr. 11— 12.
4. Idem, Iată, vine Moş Crăciun, în «Învierea», nr. 7— 12, Ierusalim -Israel.
5. îndrum ări misionare, volum colectiv, Ed. Institutului Biblic şi de M isiune
O rtodoxă, Bucureşti, ii986, 944 p.
6. Istoria bisericcască, do Kusebiu de Cezaueea, cartea a IlI-a, 1, trad. in
limba r o m â n ă ; Colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti», voi. XIII, Ed. Institutului
Biblic..., Bucureşti, 1937.
7. Canonul biblic a reţinut în Noul Testam ent două epistole (I şi II Petru) d e
fspt predici, cateheze, sfaturi, cuvintări, în afara celor spuse şi parlial înregistrate
fc «Faptele Apostolilor» (cap. II ş.a.).
8. Şi de aici, A postolul neam urilor a dat sfaturi, a primit pe ucenici ai Sf.
Andrei şi celorlalţi apostoli. Unii cercetători consideră că localitatea Nicopole,
«nde a iernat Sf. Pavel, s-ar aila în sud, în T racia I?.
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sale m isionare a convertit noi adepţi la credinţa creştină şi a în tă rit
com unităţile creştine din Asia şi din E u ro p a 9. El scrie că a răspîndit
E vanghelia la vecinii dacilor şi în părţile noastre, «pînă în Iliria»
(Rom. XV, 19). Apoi, se adresează unor grupuri de creştini din sem inţia
străm oşilor noştri : Scrisoarea către tesaloniceni (I şi II), cei care vor
deveni m ai tîrziu : m acedo-rom âni, fîrşeloţii, m egleno-rom ânii — valahii
din sudul D unării ; de asem enea, Scrisoarea către galateni adresată co
m unităţilor creştine din G alata are o im portanţă deosebită p e n tru în ţe
legerea răspîndirii Evangheliei. Aceste com unităţi cuprindeau m ulte
trib u ri de bessi plecaţi din regiunile Pontului Euxin (M area Neagră)
spre Asia Mică şi care au ajuns pînă în P alestina 10.
C reştinism ul a p ătru n s în Dacia la D unărea de Jos înainte de cuce
rirea rom ană M. Perioada de dom inaţie rom ană (106— 275) a însem nat
intensificarea cuvîntului sfînt ca o nădejde în eliberare, dar şi ca aver
siune faţă de cuceritori. Considerăm că şi creştinism ul a a ju ta t prim elor
fam ilii dacorom ane să se unească, să aibă în vedere mai ales credinţa
comună. Aşa se înţelege, fără îndoială, cum s-au născut străm oşii noştri,
în acelaşi tim p, creştini şi rom âni ,2. Propovăduitori au fost perm anent
şi fără în tre ru p e re şi după retrag erea rom ană (275), dar de acum lim ba
nu mai era «dacă» populară, nici greacă, nici latină, ci dacorom ană,
Biserica fiind p ăstrătoare a trad iţiilo r şi transm iţătoare a adevărului, în
noua lim bă l:).
O
dată cu apariţia disputelor eretice din sînul Im periului rom an şi
apoi bizantin, creştinism ul dacorom an n -a fost in flu en ţat de vreo «par
tidă», ce a r fi pus la îndoială propovăduirea dreptei credinţe, tocmai
d atorită autohtonului, fondului apostolic al Bisericii n o a s tr e 14. Este
adevărat, ierarhii tom itani şi dacorom ani au particip at la sinoadele ecu
menice, d ar totdeauna au a p ărat dreapta credinţă. Credincioşii noştri
erau lăudaţi din Italia de Sf. P aulin de Nolla p e n tru evlavia şi pentru
destoinicul lor ierarh, Sf. N iceta de Rem esiana la.
9. C onvertirile, precum şi întărirea prim elor com unităţi s-au făcut în celo trei
călătorii m isionare descrise în «Faptele Apostolilor». Cu-vîntările în diferitele situaţii
slnt cele mai originale predici şi pline de har care îşi păstrează vocaţia pentra
toate generaţiile (Dr. Iustin Moisescu, Sllntul A postol Pavel la Atena, Iaşi, 1946).
10. Diac. P. I. David, Dacii şi legăturile lor cu Ţara Slintă, in «Învierea», nr
10—12/1983, Ieru salim -Israel; Idem, Herodot «părintele istoriei» şi ln tliu l cronic
al strămoşilor noştri tracodaci, in rev. cit., nr. 1—5/1986.
11. In special V asile Pârvan şi toţi istoricii de după el au dem onstrat —
baza descoperirilor arheologice — pătrunderea creştinism ului la daci şi la colo
greoi încă din primul sccol. (A se vedea, P. I. David, Despre originea getodacilor.
note).
12. Religia tracodacă şi celtobritană. Studiu com parativ, în B.O.R., XCII1 (197'
ii r. 3—4, p, 389—408.
13. f N estor Vornicescu, A eth iu s Histrius un lilosof străromân de la H istr
autorul unei cosmogralii şi al unui allabet. Editura M itropoliei O lteniei, Crado1986. «Alfabetul lui Aethius... conţinea şi elem ente locale din cultura geto-dacă.
p. 19—20.
14. Pr. prof. M ircea Păcura n u , Istoria Bisericii O rtodoxe Române, Ed. Insti
tului biblic..., Bucureşti, 1980, voi. I, p. 63—93.
15. Ştefan A lexe, Sllntul N iceta de Remesiana... Teză d e doctorat, în «St
teologice», XXI (1969), nr. 7—8 şi extras.
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N ăvălind barbarii, propovăduirea C uvîntului adevărului n-a înce
tat. Glia străb u n ă a dat lum ii creştine de atunci m ari apărători ai
dreptei credinţe şi m artiri l(i. Se nasc m ulţi scriitori şi teologi 17, se orga
nizează şi se întăresc m înf.stirile şi sihăstriile pe toată aria de form are
3 poporului rom ân. Mai m ult, călugări dacorom ani descriu locurile
noastre, alcătuiesc tra ta te teologice, iau ap ărarea ierarhilor năpăstuiţi,
traduc din lim ba greacă în lim ba latină şi chiar pleacă în apusul E uro
pei, înfiinţînd m înăstiri cu viaţă sfîntă după m odelul R ăsăritului. Se
creează, astfel, un m isionarism specific strărom ân, convertind m igra
torii pînă la creştinarea slavilor şi ruşilor 18.
Perioada năvălirii b arb are (275— 1241) a constituit, de asem enea, o
luptă p e n tru supravieţuire, m enţinerea dreptei credinţe şi fiinţei n a
ţionale. Străm oşii noştri au d at nenum ăraţi sfinţi şi m artiri, cuvioşi şi
m ărturisitori, unii cunoscuţi, alţii ştiuţi num ai de către Dum nezeu şi
neconsem naţi în sinaxare. Ei sîn t cinstiţi în cadrul general al patristicii
şi în special, în D um inica T u tu ro r S fin ţilo r ,9. A ctele m artirilor stau
m ărturie asupra vieţii, propovăduirii şi originii sfinţilor
mucenici
P arte din aceştia, doar am intiţi, li s-au descoperit m oaştele abia în v re
mea noastră, cazul N icu liţel-T ulcea2I. Nici şcolile catehetice şi ale şti
inţei vrem ii n -au lipsit dfn tin d a bisericii sau arhondaricul m înăstirilor.
S-au organizat spitale şi bolniţe, s-au ridicat azile şi orfelinate asem enea
V asiliad ei22. De la în fiinţarea U niversităţii din Constantinopol din
tim pul îm păratului Teodosie (sec. V), nivelul de învăţăm înt s-a ridicat,
predica şi cateheza aveau de acum tra ta te speciale alcătuite de către
Sfinţii Trei Ierarh i şi teologii străluciţi ai epocii de au r ai Bisericii
creştine. Este adevărat, pregătirea ierarh ilo r strărom âni era făcută în
lim bile clasice ale Im periului, greaca şi latina, dar preoţii şi catehizatorii n-au predicat în altă lim bă decît a poporului
Se evidenţiază şi
faptul că episcopii dacorom ani şi strărom âni făceau p arte din ierarhia
superioară a B izanţului, iar acest fap t se datora hotărîrii Sinodului IV
ecum enic de la Calcedon (451), canonul 28 care prevedea num ărul scau
nelor apostolice după im portanţa politico-adm inistrativă a im periului.
Nu greşim dacă ne exprim ăm că abia acum îşi pierde Arhiepiscopia
Tom isului autonom ia şi autocefalia. In acest sens, ierarhii noştri depin
16. Slinfl români şi apărători ai Legii strămoşeşti. Sub purtarea de grijă' a
J.P.S. N estor, m itropolitul O lteniei, Editura Institutului biblic..., Bucureşti, l'J87,
730 p.
17. Pr. Prof. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din cpoca străromână, Editura
Institutului biblic..., Bucureşti, 1979, p. 56—280.
18. Istoria bisericească universală, voi. I. Ediţia a IlI-a, Bucureşti, 1987, p.
465—492.
19. Diac. P. I. David, Duminica tuturor slinfilor, în «Glasul Bisericii» XXXI
(1972), nr. 5—6.
20. A ctele martirice, trad. dc Pr. I. Răm ureanu în col. «P.S.B.», II, Editura
Institutului biblic..., Bucureşti, 1982.
21. Încă nu s-a clarificat anul m artirajului, iar cripta şi incinta unde s-au
găsit m oaştele se află în şeolul neglijenţei o am en ilo r!
22. Diac. P. I. David, Hipocratism şi creştinism în lumea veche şi la strămoşii
noştri, în «Glasul Bisericii», XU (1982), nr. 4—6, p. 363—390.
23. f A ntonie Plămădeală..., Limba s la v o n ă ; «o UmbJ neştiută patrioţilor noş
tri», în voi. «Dascăli de cuget şi S'mlire românească», Ed. Institutului biblic..., Bucu
reşti, 1981, p. 64—67
B. O. R. — 6
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deau de C onstantinopol, departe de adevăr <-spus-a» că am fi fost v reo 
dată biserică greacă ! Nu se poate trece cu vederea că prin C onstanti
nopol au ajuns la ierarhii dacorom ani şi strărom âni legi în lim ba la
tină, ca de exem plu : Codul lui Teodosie (Codex theodosianus), Cor
pusul sau Legiuirile lui Ju stin ia n (Corpus ju ris civilis) etc. Toate acestea
se tîlcuiau în lim ba autohtonă şi erau, în acelaşi tim p, puse în aplicare
de ierarhie şi de organizaţiile politice locale (cnezate şi voievodate). O
dată cu năvălirea ungurilor, s-a constatat că voievodatul rom ân avea
lingă sine şi ierarhul, im plicit şi celelalte trepte ale preoţiei
Nu este
o curiozitate şi nu ne surprinde descoperirea în vrem ea noastră, la
Braşov, a unor file d in tr-u n Omiliar hrisostom ic (sec. X) -r>.
Predica şi cateheza, în văţarea şi exersarea, scrierea şi artele — ca
m etode intu itiv e de a reţine şi a te educa — au continuat dezvoltarea
şi desăvîrşirea cuvîntului.
Descălecările sau in terp ătru n d erea populaţiei rom âneşti de dincolo
sau de dincoace de Carpaţi au creat o apărare organizată îm potriva
năvălitorilor pagini p rin întem eierea P rincipatelor Române, d ar mai
ales îm potriva încercării prin violenţă psihică a papistaşilor de a con
verti grupările cum ane şi di? a abate de la dreapta în v ăţă tu ră Biserica
rom ână, fiindcă ea avea aceleaşi rînduieli in Ţ ara Rom ânească, în
Moldova şi in T ransilvania
in această perioadă sîn t aşezate şi se
reorganizează centrele eparhiale : M itropolia de Argeş (1339), M itropolia
Sucevei (1400), M itropolia Severinului (1370), M itropolia Bălgradului
(... 1600) etc. 27.
Perioadele înfloritoare din vrem ea
lui Mircea cel B ătrîn, Ştefan
cel M are şi Iancu de H unedoara vădesc prin artă şi cultură forţa cuvintului şi pregătirea străm oşilor noştri 28. Şi pînă atunci, dar de atunci şi
pînă astăzi, predica şi cateheza au fost încununate cu dulcea cîntare şi
cu melodii p entru eternitate. Acestea au trecut de la Bizanţ la noi, mai
ales după fericita organizare a m onahism ului atonit (963) 29 şi după
nefericita cădere a C onstantinopolului (29 mai 1453);m. M arii melozi şi
călugări şi-au găsit sălaş în m înăstirile rom âneşti pregătind dăinuirea
unui «Bizanţ după Bizanţ» cu to t ceea ce a avut acesta bun şi sfînt -’1.
Un incidcnt istorico-lingvistic l-a constituit introducerea limbii
slavone în cancelariile dom neşti şi influenţa acestei limbi asupra unor
ierarhi rom âni. F aptul s-a dato rat puternicei influenţe a creştinism ului
2-1. Diac. P. I. David, In legătură cu Rotonda de la Alba Iulia..., in «B.O.R.».
XCVI (1978), nr. 9— 10, p. 1071— 1095 şi «Magazin istoric», ar. 11/1983.
25. Prof. Vasile O lteanu,
Intiia şcoală românească din Scheii Braşovului,
Braşov, 1981, p. 1!— 12 şi imaginea. A se vedea sublinierea noastră
în recenzia
Codex aureuis şi Burgundus, în «B.O.R.», nr. 7—8, 1974.
26. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, op. cil., voi. I, p. 239—317.
27. Ibidem, voi. II, Bucureşti, 1981, p. 59 ş.u.
28. Diac. P. I. David, Mircea, M are-V oievod dătător de legi şi datini, ctitor
pentru eternitate, în «M itropolia Olteniei», XL (1988) nr. 5, p. 68—79.
29. M ileniul Sllntului M unte Athos, In «B.O.R.», LXXXI (1963) nr. 7—8.
30. I. Pulpea-Răm ureanu, Ghenadie II Scholarios, primul patriarh ecumenic sub
turci, in «Ortodoxia >. VIU (1956), nr. 1, p. 72— 109.
31. N. Iorga, liizant după Bizanf, Editura enciclopedică română. Bucureşti, 1972.
p. 79—111, 154—224.
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siav, d ar preoţii şi credincioşii rom âni au socotit totdeauna «străină» de
sufletul lor această lim bă -12.
L iteraţi sau scriitori din tre c u t şi din vrem ea noastră, rom âni sau
străini, necunoscători ai realităţii sufletului de rom ân şi de creştin, au
c ău tat să scoată în evidenţă influenţe străin e în prim ele m anifestări de
scriere, traducere şi lite ra tu ră rom ână. Ei au crezut, p e n tru ei, că bogom ilism ul, husitism ul, luteranism ul, calvinism ul etc., stau la baza lite
ratu rii noastre vechi ! :)3. M anuscrisele de la Ieud (M aramureş) y', tip ă 
ritu rile slavone, traducerile bilingve (rom ână-slavonă, rom ână-greacă,
rom ână-arabă, rom ână-georgiană) şi tip ă ritu rile rom âneşti au p regătit
repunerea lim bii rom âne în drep tu rile ei sacre şi în graniţele sale n a
turale. S-a tre c u t astfel la triu m fu l definitiv al lim bii rom âne în scriscitit, fiindcă vorbirea, predica şi cateheza m ereu au fost exprim ate în
lim ba neam ului ^
In acelaşi scop de m enţinere a conştiinţei latine a neam ului şi cre
dinţei sale ortodoxe s-au tip ărit, în vrem ea lui M atei Basarab (1632—
1654) şi Vasile Lupu (1634— 1653), pravile şi pravilioare, conţinînd ca
noane şi legi de convieţuire şi com portare. A cestea erau folosite de
preoţi şi predicatori, de cateheţi şi dascăli p e n tru respectarea m oralei
evanghelice şi m enţinerea frum useţii sufletului românesc. Concomi
tent cu acestea, ortodoxia străb u n ă era apărată şi ferită şi de către
cinstea şi dem nitatea specifică a locuitorilor acestui păm înt. Şi dacă în
vrem ea lui M ircea şi Ş tefan luaseră avînt şcolile de psaltichie
nici
ai'hitectura, sculptura şi pictura nu erau mai prejos. Acestea erau Biblia
nescrisă şi în acelaşi tim p predica şi cateheza în im agini şi în Casa
Dom nului. M înăstirile, schiturile şi bisericile noastre au fost ridicate
tocmai p e n tru slavoslovia Sfintei Treim i, p e n tru adorarea Sfintelor
Feţe, precum şi p e n tru preacinstirea Maicii Dom nului şi venerarea
tu tu ro r sfinţilor. P ictu ra in terioară a bisericilor noastre a fost o predică
vie şi răm îne o cateheză perm anentă, o S fîntă S criptură în imagini, cum
bine se spune. In acelaşi scop didactic şi p e n tru a introduce pe credin
cios în istoria bisericească universală şi în cultura generală, pictori ano
nim i, înscrişi în C artea vieţii (Apoc. XX, 12), dar nesem naţi pe opera
lor nem uritoare, au zugrăvit în exteriorul bisericilor pe m arii cugetători
ai om enirii şi lum ii vcchi (Cei 7 înţelepţi), pc ginditori şi m atem aticieni
(Euclid, H ipatia), pe medici (Hipocrate, părintele m edicinii şi G alen-reform atorul), pe teoreticieni atom işti (Leucip şi Dem ocrit) şi chiar pe
s ib ile 37. Şi aceasta, pe lîngă m ulte altele, dovedeşte că o Biserică ce
32. f Antonie Plăm ădeală, op. cit., p. 65—66.
33. Teza respectivă şi-a dovedit tendinţa antirom ânească mai de grabă decît
«dem onstraţia» filologică.
34. L. Graure, M aniscriptul de la Ieud..., în «B.O.R.», XC1I1 (1957), nr. 1—2, şi
prezentări detaliate : M anuscrisul de la Ieud. (Text stabilit, studiu filologic, studiu
de limbă şi indice, de M irela T eodorescu şi ion Gheţie), Editura Academiei, Bucu
reşti, 1977, 260 pag., plus ilustraţii.
35. f A ntonie Plămădeală, Primele traduceri rom âneşti: «Intorsuru de d em u lt»,
in op. cit., p. 67—68.
36. Seb. Barbu Bucur, A cţiunea de ^rom ânizare» a clntărilor psalt.ee..., în
«B.O.R.», XCVIII, 1980, nr. 3— 4 şi 7—8.
37. Hipocratism şi creştinism..., p. 377—389.
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face abstracţie de ştiin ţă sau ocoleşte realitatea nu are trăinicie şi conti
nuitate. Sîntem convinşi că ortodoxia rom ânească are un caracter gene
ral şi capătă o poziţie aparte în cultura vrem ii şi în contextul actual.
Aşa cum am am in tit mai sus, tiparul a constituit una din form ele
cele mai im portante în tran sm iterea cuvîntului scris, a predicii, cate
hezei, cuvîntului ocazional, a cărţilor de cult, a Sfintei S cripturi în
în treşim e sau sep arat (Vechiul T estam ent — «Palia» de la O răştie,
J 582 — , dar m ai ales Psaltirea, inclusiv cea în versuri a m itropolitului
Dosoftei, 1673 ; Noul Testam ent, Evangheliarul, Tetraevanghelul). Num ai
după 50 de ani de la «descoperirea» tiparului, ierom onahul M acarie ti
păreşte, este adevărat, în lim ba slavonă : M olitjcinicul, O ctoihul şi Liturghierul (1508—1512), dar predica şi cateheza, iniţierea şi spovedania
au fost în lim ba vorbită, în lim ba poporului, în lim ba română :S*. Este
in teresan t că înşişi străinii de neam şi cu alte credinţe şi-au d at seam a
de acest fapt, ei im prim înd, atenţie !, pentru rom âni — de i'apt pentru
pastorii lor care ştiau lim ba rom ână : Catehism ul românesc luteran,
1544 şi Catehism ul calvin, 1642. A ceastă recunoaştere a străinilor n-a
prea fost lu ată în seam ă de către unii «specialişti». Aşa se explică de
fapt, de ce diaconul Coresi, Filip Moldovan, L orenţ tipăresc cărţi de
în v ăţătu ră (Cazanii) şi cărţi de cult (didactice şi de catehizare) în
T ransilvania (Braşov, O răştie, Sibiu). Num ai Noul T estam ent apare în
întregim e la C entrul m itropolitan Bălgrad, 1648, sub supravegherea
m itropolitului Simion Ştefan dar cu tipografi şi instrum ente de im pri
m are de la M itropolia Ţării R o m â n e şti:î0. P entru h răn irea sp iritu lu i şi
în afara bisericii se trad u c opere din R ăsărit şi A pus cu caracter religios
(Scara, Urmarea lui Hristos etc.) /1° dar şi laic, (Varlaam şi Ioasaf, A le xa n 
dria ş.a.).
Aşadar, traducerile pentru străm oşii noştri, copierile şi com pletă
rile, alcătuiri noi după faceri vechi nu sîn t inovaţii, ci preocupări neîn
treru p te. în zadar s-au «străduit» nepăm întenii — şi se nevoiesc ră tă 
ciţii zilelor noastre — să dovedească influenţele străin e în litera tu ra
noastră, la început catehetică şi predicatorială, iar apoi folclorică, didac
tică, parenetică şi ajungînd chiar pînă la literatu ra m itologică, de basme,
despre iele şi obiceiuri, specifică num ai nouă. In disperare, ideologii
vrăjm aşe au cău tat să ne dezbrace şi să ne descalţe, să ne tu n d ă şi să
ne înjuge cu m ijloace cu adevărat diavoleşti «găsite de dînşii» prin
m arile biblioteci ale O xfordului, Londrei, Sorbonei, B elgradului, Sofiei,
Pragăi, Varşoviei, Ohridei sau Moscovei, C onstantinopolului sau Romei.
D escîntătoarele şi jeluitoarele rom ânce, pochinzăriţele (strigătoare la
nunţi) şi moaşele la naşteri, bocitoarele şi ghicitoarele, colăcerii şi naşii.
Irozii, Steaua, Colindele, Căluşarii ş.a. posedă un tezaur predicatorial şi
oratoric, catehetic şi m oralizator încă neexpiorat de «cercetătorii» noştri.
38. Ion Gheţie, A lexandru Mareş, Originile scrisului In limba română, Bucu
reşti, 1985, pass.
39. N oul Testam ent de la Bălgrad a fost retipărit la A lba lulia, 1938.
t0. Scara, pe Knqă traducerile cunoscute de-a lungul vremii, a fost inclusă
de Pr. l’rof. Du-mitru Stăniloee, şi in «Filocalia», voi. IX, Bucureşti, 1980; Urmarea
lui Hristos, de Tomas de Kempis, a apărut, într-o nouă ediţie la Timişoara, 1982 j
N. Cabasila, Despre viata jn Hristos. Bucureşti, 1989 otc.
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le de mai sus, ascultate cu atenţie, analizate in profunzim e, depăşesc,
ceea ce priveşte viaţa noastră zilnică, unele m onum ente literare m on!e : 1001 de nopţi, F raţii G rim m , Kalevala şi mai la adînc : Epopeea
i
Ghilgameş, Codul lui Ilam urabi, Tăbliţele S um erului şi cele de la
T ă rtă ria (Muscel), Cartea rnorţilor la egipteni, Cerem oniile m um iilor la
xicani şi peruvieni etc.
Folclorul nostru dram atic are tainele sale
O biceiurile de la naşre şi cununie, iniţierea în diferite îndeletniciri, precum şi m isterul
orţii şi dăinuirii sufletului sîn t m om ente de înaltă tensiune psihică
soţite de im ne şi vorbire adecvată
M ărturiile arheologice, cu epita’e lor
sîn t copleşitoare. Poate n -a r strica, în această situaţie, ca p u rtorii destinelor catehetico-predicatoriale să aprofundeze aceste date
re depăşesc cu m ult inspiraţia şi «schemele» de «predică» păgină şi
teheză din vrem ea noastră p u r scolastică
O rtodoxia rom ânească şi-a
’.trat um anism ul său hristic 155 şi m ariologic legat de autohton, p en tru
lasta, traducerile şi tip ă ritu rile în lim ba slavă, în lim ba greacă şi
abă, în lim ba georgiană s-au făcut de către rom âni în scop m isionar
apologetic. S lujitorii rom âni — necunoscători de «buche» — au vor‘t şi au slu jit în lim ba rom ână p e n tru că ştiau slujbele pe de r o s t',(i.
De ce nu se în treab ă cei care nu sîn t nici creştini, nici catehizaţi,
"ci enoriaşi, nici ascultători, — dar sînt «mari>' scriitori şi «distinşi»
telectuali (pentru cine ?) rom âni ! — , oare, alcătuitorii de m anuscrise,
aducătorii şi tipografii, p en tru ce au depus atîtea strădanii ? Răspuns,
mplu. Au a p ărat dreapta credinţă'1", au fe rit tex tu l sfînt al Sfintei
rip tu ri de traduceri Talse, tendenţioase şi confesionale
au răspuns
"ompt la propaganda «kerigm atică» străin ă sensibilităţii rom âneşti cea
ănită cu harul Sfintei L itu rg h ii/l9.
Deci nu mai este nim ic de ascuns cînd predica din fiecare biserică
m ânească s-a uniform izat, s-a generalizat şi totdeauna a răspuns
perativului vrem ii. Astfel, înainte de apariţia Noului Testam ent de la
41. Lucian Blaga, Trilogia culturii, In spccial, «spaţiul mioritic».... Bucureşti,
1969.
42. M irrea Eliade, litoriu credinţelor şi ideilor religioase. T raducere in limba
'•:nână, voi. I, Bucureşti, li)BI ; voi. II, 1986; voi. III, 1938.
43. Diac. P. I. David, Glasul veşniciei In cjteva epitalv descoperite la Tomis,
><Glasul Bisericii», XXXIX (1980), nr. 6—9, p. 588—598.
44. Idem, Preotul ortodox şi propovăduirea Evangheliei, în «Ortodoxia», XXXIII
•931). nr. 2, p. 224—228.
15. Pr. Prof. Ioan G. Coman, U m anismul ortodoxiei rom âneşti, in «B.O.R.» LXVI
1948), nr. 1—2 şi Spirit umanist in gindirea patristică..., in «Studii teologice», XXII
c97G), nr. 5—6, p. 356—377.
46. f A ntonie Plămădeală..., Primele şcoli româneşti..., în op. cit., p. 111— 127.
17. Ibidem, p. 69—70 ş.a.
-13. Numai după cî(iva ani de li imprim area N oul Testam ent al m itropolitului
efan se tipăreşte, la Bucureşti, Biblia lui Şerban, 1688. Lucrarca monument retipăt i in translaţie şi in condiţii grafice deosebite de către Institutul biblic ţi de mijne ortodoxă, sub conducerea şi cu binecuvintaroa Prea Fericitului Părinte Patriarh
«octist Bucureşti, 1930.
49.
SHnta Liturghie, pe lingă scopul ei latrcutic (N. Cabasila), p<> lingă anijajaa întregii cugetări a creştinului, a fost şi răm îne cea mai im portantă parte a preiii şi a catehezei (Pr. prof. D. Stăniloae, Spiritualitate şi com uniune in Liturghia
todoxă, Ed. Arhiepiscopiei Graiovei, Craiova, 1988).
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Bălgrad (1648), V arlaam — stareţu l Secului şi prieten cu Sim ion Ştefan
— îşi pregătea şi tip ărea întîia, cea mai completă, autohtonă şi necesară
lu c ra re : Carte românească de învăţătură (1643J 50. Iată viaţa creştină în
contextul rom ânesc, în funcţie didactică şi aplicativă, îndrum ătoare şi
m oralizatoare, angajantă şi valabilă p entru întreg clerul ortodox al
suflării rom âneşti de pretutindeni. Ş tia cărtu raru l predicator şi sim ţea
că va apare a lt p ah ar cu otravă p en tru sufletul creştin-rom ân : p eri
colul calvinizării, pericol care, aşa cum se ştie, a dat p en tru glia stră 
bună sfinţi, m artiri, m ărturisitori şi eroi 5l.
D ar cei ce nu trăiesc Evanghelia, ci fac din ea propagandă pentru
a cîştiga prozeliţi, şi nici ei nu se m întuiesc (Matei X X III, 13— 39) s-au
străd u it să tipărească, chipurile, p e n tru rom âni C atehism ul calvinesc.
Scopul este evident : să potolească forţa naţional-creştină a rom ânilor
în cu rajată şi de către întrebarea creştinească (un catehism m odest,
influenţat, d ar util) tip ă rită de diaconul C oresi52. D upă un veac, apare
Cazania lui Varlaam care s-a răsp în d it pretutindeni unde tră iau rom ânii
p e n tru necesitatea şi urgenţa ei. Nu num ai cartea tip ărită, ci şi copii ale
acesteia au fost răspîndite în mii de exem plare, în scopul unei predicări
un itare şi a în tăririi credinţei ortodoxe. Dar m itropolitul a toată Mol
dova, candidat la Scaunul de p a tria rh ecumenic, veghează la păstorii
ardeleni — hirotoniţi nu num ai la Bălgrad, ci şi la Suceava, Tîrgovişte,
Rîm nicu-V îlcea etc., — p e n tru ap ărarea dreptei credinţe şi fiinţei nea
m ului rom ânesc. în acest sens, strînge m aterialul prozelitist şi tip ă ritu ri
cu concepţii străin e Legii străm oşeşti, citeşte în biblioteca lui U drişte
N ăsturel cartea o tră v ito a re : C atehism ul calvinesc, o analizează şi răs
punde prom pt, fără slăbiciuni «ecumenico»-confesionale, prin apologia :
Răspuns la Catehism ul cel calvinesc (1645) 53. De fapt, acest răspuns
este o cateheză-polem ică şi o predică-apologetică valabilă şi astăzi.
Atunci şi acum nu s-au făcut şi nu se fac «înlesniri» sau concesii ră tă 
ciţilor de către slujitorii Bisericii străbune. Ereticii, de fapt, fu ră sufle
tul adeptului şi apoi îl părăsesc, iar acesta nu din ruşine, ci din laşitate
trece la alte credinţe «mai adevărate...» 5/*. Ce sîn t de fapt toate mişcă
rile
p rotestant-reform atoare ? «Sm ochinul neroditor» (Matei XX I, 19
al creştinism ului apusean !
50. A supra acestei lucrări s-au făcut m ulte com entarii şi referiri. In ulti
vromc s-a constatat că lucrarea înţeleptului m itropolit a av u t cea mai m are circulat
mai ales în Transilvania. O ediţie a Cazaniei a ap ăru t şi în Editura Academiei, Bu
roşii, 1343.
51. Amintim pe cei mai veneraţi de Biserica O rtodoxă Română : Slinţll Ierar
llie-Iorest şi Savct Brancovici..., în «Sfinţi români...», p. 406— 415.
52. Pr. Prof. M ircea Păcurariu, op. cit,, voi. II, p. 520—538.
53. T ipărirea acestei lucrări este o urm are a m ultor discuţii, a prezentării er
ziilor din «Catehismul» calvinesc de la amvon, prin predică şi cateheză, prin cu'
lări ocazionale sau m editaţii asupra dreptei credinţe pen tru a feri de pericol pe
Jincioşii români. Lucrarea, însoţită şi de o prezentare «filologică», a apărut şi in
tura M inerva, Bucureşti, 1984.
54. Toţi ereticii prezintă «credinţa» lor ca pe cea mai «adevărată». Ultima
riţie, în acest sens, este Credinţa adevărată, de Iosif Ţon din secta baptistă, tipă
de, culmea, «Societatea m isionară română» (la Londra ? !), 1988, 172 p.
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Şi dacă prin Cartea românească... şi Răspuns la catehism, m itropo1 c ă rtu ra r pune la îndem îna slu jitorilor Ortodoxiei străbune un
ns m aterial om iletic-predicatorial, acelaşi neobosit ierarh stabileşte
apta în v ăţătu ră referitoare la tran sm iterea d a ru rilo r Sfîntului Duh
'n Sfintele Taine
Şi după atîtea dispute în tre catolici şi protesţi ’fi, în tre calvini şi a n g lic a n i57, pe care le cunoştea foarte bine
arhul moldav, acesta răspunde unei puternice sete de viaţă harică
in tipărirea lu crării : Şapte Taine ale Bisericii (1646). P rin această
teneală, m arele m itropolit creează o bază rom ânească de cateheze la
intele T a in e riS. Iată cum ierarhii rom âni (nu num ai moldoveni, ci de
tutindeni) au ştiu t să pună în valoare Sinodul de la Iaşi (1642) şi
ărturisirea de credinţă aprobată aici "’9. P rin toate acestea, O rtodoxia
■mânească şi-a zidit sieşi casă pe stîncă. De acum lim ba rom ână, în
ară de predică şi cateheză, este folosită in toate îm prejurările şi în
te tipăriturile. S fîrşitul secolului al X V II-lea şi începutul secolului
al X V III-lea au constituit triu m fu l limbii rom âne culte şi definitive în
cancelariile dom neşti şi în viaţa bisericească. M itropolitul V arlâam , în
Ţ ara Rom ânească şi apoi m itro politul-m artir A ntim Ivireanul desăvîrşesc a rta oratorică a am vonului. De acum, la îndem îna predicatorilor
era şi S fînta S criptură în întregim e tip ărită în lim ba poporului : Biblia
de la Bucureşti, 1688 reeditată aşa cum am m enţionat în 1988. Sesizînd
obştea deosebită a credincioşilor şi vieţuitorilor din sau de pe lîngă
Siom d românesc, m înăstirils nem ţene, m itrop o litu l-cărtu rar Dosoftei
tipăreşte : V ieţile (Petreacerea) Sfin ţilo r (1673) ; Psaltirea în versuri
(1673) ; Liturghierul şi m ulte a lte le ,in.
C titoriile m înăstireşti, cu tip arn iţe şi ateliere din toate dom eniile
de artă sîn t rezu ltatu l convingerilor prin predică şi cateheză zilnică a
slujitorilor, prin citirea «Cazaniilor...» (cuvînt de folos şi învăţătură) de
către preoţi şi diaconi şi chiar de către dascăli şi credincioşi cu aleasă
dragoste. în cununarea străd u in ţelo r predicatoriale din epoca brincovenească a făcut-o, însă, pe lîngă tip ăritu ri, Didahiile m artirului-m itropolit A ntim (;l. Iată t it lu l : tnvăţături de folos şi de credinţă. A utorul
îşi dădea seam a că a tît cazaniile, catehism ele, m ărturisirile de credinţă
îsi au im portanţa lor, dar predica din «cetate» (oraş) are nevoie de
55.
Pr. Dumitru Radu, Ecleziologiu Sfintelor Tainc... Teză de doctorat, in «Orto
doxia», XXX (1978), nr. 1—2 şi extras. Sub Îndrum area aceluiaşi autor a apărut şi
îndrumări misionare. Bucureşti, 1986.
56. Disputele acestea au lost rezolvate !a Sinodul dc la Iaşi, 1642, unde s-a
aprobat Mărturisirea lui Petru M ovilă (Prof. A lexandru Elian, M ărturisirea de crcdintă a Bisericii O rtodoxe 16-12, Editura Institutului biblic..., Bucureşti, 1981, cu
'•Cuvînt Înainte» şi com entarii şi f Antonie, Evenim ent mondial !a I a ş i: Sinodul
jin 1642, în «Dascăli de cuget...», p. 180— 191.
57. Diac. P. 1. David, Revelaţia divină in dialogul orlodox-anglican. Teza de
•loctorat, în «Studii teologice», XXVIII (1976), nr. 4—6, şi extras.
58. Sf. Chirii al Ierusalim ului, Catehezele, trad. de ’ Pr. D. Feciorii, în col.
«Izvoarele ortodoxiei». Ed. Institutului biblic..., Bucureşti, 19-13.
59. Pr. Prof. M rc e a Păcurariu, op. cit., voi. II. p. 3>1— 15.
60. Ibidem, p. 93— 111.
61. M. Gabriel Popescu, M itropolitul A ntim Ivireanul cirmuitor bisericesc şi
propovăduitor al Evangheliei. Teză de doctorat, în «Studii teologice», XXI (196;1).
nr. 12, p. 3— 99 şi extras,
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cu ltu ră şi elevaţie, de stil şi oratorie, de inform aţie şi com pletări, de
răspuns la vrem e şi p en tru oam enii tim pului. D idahiile sînt predicile
gîndite şi experim entate, pline de patos omenesc şi vocaţie p en tru slu
jirea lui Dum nezeu, urm area lui H ristos, cinstirea şi invocarea sfinţilor,
m artirilor şi m ărturisitorilor. Predicile rostite la Snagov, la R îm nicuVîlcii, în B ucureşti (catedrala m itropolitană sau m înăstirea A ntim , S fîntă
Vineri sau Sfîntul G heorghe-N ou) au im portanţa şi valoarea lor şi
astăzi, cu mici excepţii, poate, ale lim bajului de acum trei sute de a n i 02.
Trebuie ştiu t că predica ortodox-rom ânească a fost totdeauna bi
blică şi tradiţională, autohton-naţională, pentru aceasta, au lipsit aba
teri de la dreap ta credinţă. Este cunoscut faptul că ereticii, schism aticii
(clerici sau laici, ierarhi sau îm păraţi) au căzut de la dreapta credinţă
prin cuvîntul necontrolat şi neexperim entat, nechibzuit sau străin de
Sfîntă S criptură şi Sfîr.ta T radiţie. Iar poporul, după cuvîntul Aposto
lului «trăia cum glăsuia»... (Filip. I, 21 ; I P etru III, 2) şi «vorbea cum
trăia» (Sf. Vasile cel Mare). Aşa se explică stabilitatea în credinţa orto
doxă şi păstrarea neştirb ită a fiinţei naţionale.
în perioada fanariotă, în P rincipatele Române, noii ierarhi aleşi şi
num iţi de C onstantinopol sint influenţaţi de predicile greceşti, d ar cle
rul şi credincioşii, m onahii şi dascălii de biserici răm în neclintiţi în tra 
diţia rom ânească. O situaţie aparte o prezintă Transilvania, unde,
d atorită propagandei iezuite, «uniaţia» încearcă să schim be duhul predicatorial autohton cu cuvîntări biblice bine controlate, schem atic prezen
tate, tea tra l expuse, cu num eroase exem ple de «noi sfinţi» pontificali
devoraţi de fiare în junglele afroasiatice sau sudam ericane. «M isiona
rism ul» apusean surp rin d e evlavia poporului rom ân. C uvîntările şi ges
turile controlate, expuneri «splendide» in lim ba latină, dar vai şi în alte
«limbi» (m aghiară), fac din preoţii «uniaţi» şi canonicii superiori, pre
cum şi din «cardinalii-episcopi nişte străini de Legea străm oşească şi
obiceiurile neam ului rom ânesc. De fapt aceasta a fost întîia reacţie a
poprului rom ân îm potriva «uniaţiei». A doua, revenirea la lim ba şi p re
dica înţeleasă de cei de jos, iar a treia im posibilitatea de a mai vieţui
in înşelăciune. Unii rom âni au ajuns robi şi şerbi p e n tru faptul că n-au
• înţeles unirea» şi pe stăpînii ei : grofii m aghiari sau «comănduirea»
austro-ungară, alţii şi-au cău tat liniştea sufletească în credinţa străm o
şilor trecînd C arpaţii la fraţii lor ortodocşi. In această perioadă, A rdea
lul suferă şi ascultă predica durerii şi a re se m n ă riiU3.
După perioadele fanariotă (1711 (14) — 1821) şi paşoptistă, la în
treaga suflare rom ânească, predica este presărată cu iz revoluţionar-naî.ional, de trezire la adevăr, la eliberarea socială şi unirea naţională a
62. Cel mai îndreptăţit exeget al Didahiilor rîm în e G abriel Strempel (Antim
Ivireanul, Opere. Ediţie critică şi studiu introductiv. Ed. M inerva, Bucureşti, 197Z
p. 3—238), care depăşeşte cu mult încercările lui George Călinescu, Istoria litera
turii române. Al. Piru, George Ivaşcu şi mulţi alţii. O lucrare de aleasă preţuire
pentru m itropolitul-m artir a alcătuit-o conaţionalul său, fost student la Iaşi, Fanny
D jindjihaşvili, A ntim Ivireanul cărturar um anist, Ed. Junim ea, Iaşi, 1982, 132 p.
63. f Antonie, Un episod important..., în op. cit., p. 470—530; Pr. Dumitru
Stăniloae, U niatismul în Transilvania încercare de dezbinare a poporului român.
Uucureşli, 1973.
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ror, avînd ca bază u n itatea de credinţă ortodoxă neschim bată şi
alterată de atîtea vitregii. Tudor V lad im irescuc>'1 şi episcopul Ilarion
A rgeşului c’\ m itropolitul V eniam in C o stacher>6, Nicolae B ălcescu G/
! m itropolitul A ndrei Şaguna fi8 sînt m enţionaţi în cuvîntări şi cateheze,
r unii d in tre ei lasă adevărate predici hrisostom ice de dreptate socială
’ adevăr etern li!\
Spre sfîrşitul secolului al X lX -lea, toţi scriitorii şi preoţii rom âni
s-au adăpat de la adevărul predicatorial rom ânesc. C ărţile de cult sînt
însoţite de m inunate prefeţe
M ineiele de la Rîm nic, reluate, apoi, de
tipografia m înăstirii N eam ţului conţin, prin «Proloage şi sin a x a re » 7I,
adevărate istorii ale lum ii şi neam ului rom ânesc îm pletite cu în v ăţătu ri
specifice Ortodoxiei s tră b u n e 72. Se află în aceste cărţi adevărate tra tate
de astronom ie, m eteorologie, agricultură, civilizaţie străbună, îr.tîm plări
r.edorite sau îm pilări ale vrăjm aşilor văzuţi şi n e v ă z u ţi7:*. Slujbele în
sine au fost com pletate (diortosite) şi corectate, s-a introdus rinduiala
cinstirii eroilor sfinţi, m artiri şi cuvioşi, ierarhi şi sim pli credincioşi
recunoscuţi şi veneraţi încă din viaţă, iar acum canonizaţi de Biserica
Ortodoxă Rom ână
şi de către alte Biserici Ortodoxe.
Sem inariile toologice, în fiinţate ca urm are a «şcolii din pridvorul
bisericii», au in stru it pe tineri şi p e n tru predică şi c a te h e ză 75. Acade
miile teologice, apoi, au extins procesul de form are şi pregătire al preJicatorilor şi c a te h iz a to rilo r7fi. Perioada de schim b şi pelerinaj între
ierarhii rom âni şi cei din O rient şi Occident, ca şi traducerile şi copierile
de cărţi ziditoare de suflet, precum şi cărţi şi m anuale speciale de ora
torie bisericească au m ărit interesul p en tru teologia 'cuvîntului. Astfel
s-au creat prem isele unui obiect de studiu teologic. In sfîrşit, organi
zarea facultăţilor de teologie la rom âni au desăvîrşit pregătirea p red i
61.
Diac. P. I. David, Rolul m înăstirii A ntim clin Bucureşti în Revoluţia din
1821, în «Glasul Bisericii», XLI (1982), nr. 11— 12, p. 857—874.
65. f N cstor V ornicescu. Descătuşarea, Ed. M itropolia O lteniei, Craiova, 1981.
66. Pr. Prof. M ircca Păcurariu, op. cit., voi. III, Bucureşti, 1991, p. 7—25.
67. în perioada paşoptistă, Biserica O rtodoxă Română şi-a intensificat şi şi-a
d:versificat activitatea m isionar-pastoral-natională.
68. Pr. Prof. M ircea Păcurariu, op. cit., voi. III, p. 92— 112.
69. ţ Gherasim, Preotul Popa Şapcă. Omul şi opera sa, Rm. Vîlcea, 1978, şi
mai com pletă, ediţia 1988.
70. Se rcm arcă in special, M ineiele tipărite la sf. ininăstixc Neaml in perioada
stareţului Neonil. 1843...
71. Pr. Constantin Stănulet. Din predosloviile cărţilor noastre bisericeşti, în
■■P.O.R.», XCVII1 (1980) nr. 1—2, p. 167— 172. Ibidem, nr. 3-4/1980, p. 521—522 ş.a.
72. Dc fapt, acostp-a s-au numit cu adevărat cărţi de înţelepciune (Pe larcj,
Alexandru Dutu, Coordonate ale culturii rom âneşti în secolul X V III, Bucureşti, 1968,
p. 65—328.
73. Ibidem
74. A se vedea pe larg «Biserica O rtodoxă Română», LXXIII (1955), nr. 11— 12,
p. 991— 1221.
75. Diac. P. I. David, Distinşi Iii ai M itropoliei O lteniei, profesori în invdfdm intul teologic superior, în «M itropolia Olteniei», XXXVIII (1986), nr. 4, p. 56— 83.
76. O rice lucrare de istorie a culturii rom âne, enciclopedii şi m anuale recu 
nosc m eritul celor care s-au nevoit la altar sau în şcoală.
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catorilor-slujitori prin catedre sp e cia le 77 şi discipline de studii om iletico-catehetice şi pedagogico-educative78.
Desigur, S fintul Sinod al Bisericii noastre s-a stră d u it să ofere cle
ru lu i tot ceea ce este de folos ,9. în acest sens s-au organizat cursurile
de «îndrum are M isionară şi pastorală», în 1949, deoarece absolvenţii
iacultăţilor de teologie de pe vrem uri erau supuşi ispitei laice şi plato
şei politice. în aju to ru l catehezei, patriarh u l Ju stin ian a tip ă rit învâţătura de credinţă*', cărţile de c u ltsl, P saltirea82, Noul T estam ent cu
Psalm ii*', şi S jin ta Scriptură însoţită de o substanţială «Prefaţă», do
vada îndem nului la predică şi cateheză pentru înţelegerea textului
s f în tw. P e n tru strană, acelaşi p atriarh , cunoscător al vieţii şi greutăţilor
preoţilor, a iniţiat tip ărirea de cărţi necesare şi cărţi pe notaţie dublă
(psalitică şi liniară)*'’. A postolul şi E v a n g h e l i a au a p ă ru t în cîteva
ediţii diortosite chiar de vrednicul de pom enire p atriarh. De luat in
seam ă şi perm an en t necesar este Explicarea Evangheliei, după Nichifor
Teotoke, adaptată condiţiilor noastre, precum şi, în acelaşi, context, Ca
zania dum inicii respective *7.
Ţ inînd cont de nivelul credincioşilor, de înţelegerea lor, patriarh u l
Ju stin ian a in iţiat rubrici speciale în revistele centrale : îndrum ări m i
sionare şi pastorale
iar revistele m itropolitane au publicat in fiecare
num ăr predici sau cateheze s e le c ta te S9. însuşi
p a triarh u l răm îne în
77. Cursuri «de normă», Şcoala de preoţie, Institutul teologic-pedagogic, A ca
demia «Andreiană» şi apoi Institutul teologic, la Pr. Prof. Mircea' Păcurariu, in voi.
Două sute de ani de lnvătăm lnt teologic la Sjhiu, 1786— 1986, Sibiu, 1987, p. 11—
208; Pr. N. Dură, 100 de ani de la înliinlarea Facultăţii de teologie din Bucureşti,
in «Ortodoxia», XXXIII (1981), nr. 4. p. 437—500.
78. Pr. C onstantin Galeriu, Catedra de Omiletică, Catehetică şi Pedagogie g e
nerală, în «Studii teologice», XXXIII (1981), nr. 7—10, p. 578—581.
79. Gabriel Popescu, Gînduri şi povăfuiri ale patriarhului Justinian pentru
invălăm întul teologic, în «Studii teologice», XXVII (1975), nr. 3— 1, p. 213—218.
Patriarhul Justinian a dat m are im portanţă activităţii învăţăniîntului şi misiunii
pastoral-naţională. (A se v e d e a : îndrum ătorul pastoral 1952, Bucureşti, 1953, rev.
«Ortodoxia», «Studii teologice»... şi «Biserica Ortodoxă Română».
H otărîrea Sfîntului Sinod, de fapt reînnoirea m isiunii predicatoriale şi catehetice, a fost pe linie tradiţională (A se vedea «BOR», LXX (1952), nr. 9— 10).
80. învăţătura de credinţă ortodoxă. Ed. Institutului biblic, Bucureşti, 1952.
Reeditată, 19i6, sub altă formă, 1978, revizuită, 1989— 1990.
81. «Altarul» şi «strana» au fost înzestrate cu toate cărţile de cult, ajungin
du-se pînă la a X-a ediţie, după necesităţi...
82. Cartea cea mai căutată şi citită.
83. Jn ultim a ediţie, cu binecuvîntarea Patriarhului Justinian, s-au adăugat
îndrum ări cum trebuie citit textul sfînt.
84. Diac. P. I. David, Biblia britanică (a lui «Cornilcscu*), o traducere lava*
rabilâ prozelitism ului sectant, în «Glasul Bisericii», XLVI (1987) nr. 5.
85. Clntările Siintei Liturghii, apoi, V ecerni^rul, Utrenicrul, Penticostaru! ct,
86. Cu aleasă podoabă tipografică şi literă aldin, corp mare.
87. Prima ediţie. Bucureşti, 1960; A doua ediţie 1973.
88. Rubrica : «îndrum ări pastorale şi omăletice», in rev. «Biserica O rtodo
Română», studii şi articole de om iletică şi catehetică în rev. «Ortodoxia» şi «Slu
leologice», predici, omilii, cateheze şi panegirice în rubricile speciale ale revistei
mitropolitane.
89. S-au publicat şi scheme de predici şi material omiletic, in «Mitropo
Olteniei».
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toria predicatorială cu cele 12 volum e de A postolat social ®°. Cu in tu i
ţia specifică slujitorului de vocaţie, Ju stin ian a reorganizat In stitu tu l
iblic şi de M isiune ortodoxă, în cadrul căruia a lu at fiinţă Comisia de
p ictu ră bisericească sub controlul Bisericii ai. Iată că, predica în imagini
a revenit în casa ei, aşa cum era în epoca bizantină. P en tru folosul cle
rului şi credincioşilor, s-a continuat trad iţia colecţiei «Izvoarele orto
doxiei». Au a p ăru t lucrări legate de viaţa şi activitatea sfinţilor rom âni
şi s-a săvîrşit întîia canonizare de sfinţi rom âni 92. S-au preg ătit operele
Sfinţilor P ărinţi, opere care au început să vadă lum ina tiparului în v re
mea patriaThului Iustin 9:1 şi continuă şi astăzi.
P rea F ericitul P a tria rh Teoctist cu specificul său predicatorial şi
parenetic şi-a încununat cei 75 de ani de viaţă cu lucrarea de referin ţă
om iletic-catehetică : Pe treptele s lu jir ii<y'. Ceilalţi ierarhi ai Bisericii
străbune au fost prezenţi în activitatea predicatorială fie cu îndatorirea
chiriarhală a celor două pastorale (la Naşterea D om nului şi la învierea
Domnului), fie cu predica zilei sau ocazional-canonică. Aproape fiecare
chiriarh şi-a strîn s în activitatea sa catehetic-predicatorială în această
latură a tît de im portantă a chem ării arhiereşti, unii au şi tip ă rit asem e
nea îndeletniciri.
Au a p ă ru t însă şi lucrări de referinţă, volum e de predici şi cate
heze, de cuvîntări bisericeşti foarte căutate de către cler şi credincioşi,
de către elevii sem inarişti şi studenţii teologi. în această activitate p re
dicatorială a continuat şi s-a intensificat tra d iţia înaintaşilor. Astfel,
unii autori dotaţi şi cu aleasă pregătire, după experienţa am vonului, au
scos la lum ină predicile a tît de căutate. De exem plu : I.P.S. Antonie,
rnitroplitul T ra n silv an ie i95, I.P.S. Nicolae,
m itropolitul B a n a tu lu i9fi,
I.P.S. Nestor, m itropolitul O lte n ie i9', I.P.S. A ntim al Tom isului şi Du
nării de J o s <J8, I.P.S. Teofil, arhiepiscopul C u ju lu i" , P.S. Vasile, epis
90. De fapt, aceste volum e c u p rin d : predici, cateheze, necrologuri, cuvîntări
ocazionale, pastorale, cuvîntări protocolare cerute de vrem e etc.
91. Cu un Regulament special inclus în «Legiuirile Bisericii O rtodoxe Româ
no», 1956.
92. Canonizarea Stinlilor români, în «Biserica O rtodoxă Română», nr. 10— 12,
1955; O rtodoxia 1/1936.
93. A lunei s-a hotărit traducerea com pletă în limba română a operelor Sfin
ţilor Părinţi (circa 100 voi.).
94. Au apărut cinci volum e (voi. V, Bucureşti, 1990).
95. Tradiţie si libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983; şi mai a le s:
TUcuiri noi la te xte ve ch i (voi. I ) ; C uvinte la zile mari (voi. 11), Editura M itropoliei
Ardealului, Sibiu, 1989. Nu este lipsită de im portantă nioi lucrarea foarte utilă, mai
-iles în momente de «criză predicatorială», Diac. G heorghe Papuc, tntru reînnoirea
\ie tii, Editura A rhiepiscopiei Sibiului, Sibiu, 1978.
96. Pe lîngă pastorale şi partea om iletică a revistei «Mitropolia Banatului»,
i.P.S. Sa a initiat o colecţie specială anjiprozelitistă, şi in acelaşi timp a publicat
cărţi tle valoare necesare alcătuirii predicilor şi catehezelor. Ca dc exemplu :
Studii patristicc, Ed. M itropoliei Banatului, Timişoara, 1984; Tem eiuri ale Învăţă
turii ortodoxe (mai multe lucrări), Pr. prof. P. Rezuş, Teologia ortodoxă contem 
porană, Timişoara, 1989 etc.
97. însăşi teza de doctorat conţine un selectiv m aterial omiletic. De fapt toată
perioada patristică se ocupă cu precizarea învătăturii ortodoxe in fata ereziilor de
toate nuanţele. Preocupări patristice, Cradova, 1985; Biruit-au ghidul..., Craiova, 1990.
98. A specte misionare din Basarabia, Chişinău, 1942; Pe urmele apostolatului
românesc. Bucureşti, 1945. De la Dunăre Ia Mare..., două ediţi apărute la Galaţi.
Mărturii arheologice.... G alaţi, 1988, ş.a.
99. f Teofil al Clujului, TUcuiri din Silnta Scriptură, Cluj, 1987.
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copul O ra d ie i10", P.S. Eftim ie, episcopul Rom anului şi H uşilor 1"1, P.S.
Epifanie al B u z ă u lu i 102 ş.a. în afara apariţiei alm anahurilor eparhiale
din ţară şi din stră in ă tate
se rem arcă Îndrum ătorul m isionar-patriotic al fiecărei eparhii, şi toate cuprinzînd im portante şi utile m ateriale
catehetic-predicatoriale.
Nici preoţii de parohii şi nici călugării n-au răm as mai prejos, al
cătuind sau reeditînd unele cărţi de exem plu : Pr. dr. Ştefan Slevoacă,
fost m isionar in A rhiepiscopia ortodoxă rom ână din S.U.A. şi C anada in/‘ ;
Pr. prof. Ioan Bunea 105 ; P. Cuv. Ioanichie Bălan
şi mai ales P. Cuv.
Arhirn. Ilie Cleopa 11)7 etc.
Aşadar, să nu ne lăsăm lipsiţi de cuvînt, ci să predicăm luînd am in
te la porunca dată de M întuitorul S finţilor Apostoli : «...m ergînd, în v ă 
ţaţi toate neam urile (şi efectul im ediat), botezîndu-le (şi stabilindu-le in
dreapta credinţă) în num ele T atălui şi al Fiului şi al S fîntului Duh»
(Matei XXVIII, 19). Porunca a fost aplicată de toţi apostolii, iar Sfîntul Pavel sfătuieşte : «să nu fii nepăsător faţă de h arul care ţi s-a dat...»
(I Tim. IV, 14), ci tîlcuieşte S crip tu ra «care toată este inspirată de D um 
nezeu şi de folos spre învăţătură, spre m ustrare, spre îndreptare, spre
înţelepţirea cea în tru d rep ta te -. Astfel ca omul lui D um nezeu să fie
desăvîrşit, bine p regătit p e n tru orice lucru bun (II Tim. III, 16).
Preoţii cei adevăraţi, dascălii încercaţi, predicatorii şi catehizatorii
cu sîrg au fost conştienţi totdeauna de chem area lor, înlăturînd v ră j
maşii prin cuvîntul lui D um nezeu, a tît de plăcut oam enilor.
101. Slujind Iui Dumnezeu, slujim oamenilor, Oradea, 1981 ; C uvinturi liturgice,
O radea, 1974, Ediţia a Iî-a, 1987.
101. f Eftimie, Episcopul Melchise<lec Ştelănescu, V iata şi înfăptuirile sale.
Roman, 1982.
102. O carte istorică (Mărturii), Pastorale şi articole pastoral-m isionare.
103. Alm anahul Credinţa, Canada şi S.U.A., V estitorul. P aris; Alm anahul Parohiei
O rtodoxe Române din Viena ; A lm anahul Parohiei ortodoxe române din Londra pe
diferiţi ani etc.
104. Prcdici la dum inici şi sărbători, Ed. Institutului biblic..., Bucureşti, 1979
Ediţia a Il-a j Făclii pentru dreapta credinţă, Buzău, 1985; Unele predici nu mai
corespund, sînt naive, depăşite şi chiar străine spiritualităţii noastre.
105. Cuvînt de Învăţătură la dum inici şi sărbători, Sibiu, 1983.Predici pline
de experienţa slujitorului şi ctitorului, de vocaţia dascălului şi m isionarului român.
106. V etre de sihăstrie românească, Ed. Institutului biblic..., Bucureşti, 1982 ;
Pateric românesc, în două ediţii, ultima, Galaţi, 1990 şi în special Convorbiri d u h o v
niceşti, în două -volume şi două ediţii, ultima, Roman, 1990, sîn t nu numai izvoare
om iletic-catehetice, ci însăşi experienţa creştină specifică lorurilor noastre şi trăito 
rilor lor Îm bunătăţiţi.
107. Despre credinţa ortodoxă, Ed. Institutului biblic..., Bucureşti, 1981. Ediţia
ii Il-a, Bucureşti, 1985, şi în d e o se b i: Predici la praznice Împărăteşti şi la slintii de
peste an. Lucrarea este tipărită cu binecuvîntarea P.S. Eftimie, episcopul Romanului
si Huşilor, Roman, 1986, 388 p. şi anexă : «Cuvinte de în v ăţătu ră de la Sfinţii Pă
rinţi», 60 p. (Ediţia a Il-a in lucru).
Toate lucrările părintelui Cleopa sînt de fapt omilii şi cateheze alcătuite de
un autodidact. C ugetările sale constituie o m ărturie a suferinţei m în g îiatj de «fru
museţea pustiei» şi acoperită de haina monahală. Aici se găseşte experienţa unu:
duhovnic încercat de vrăjm aşii văzuţi şi nevăzuţi, dialogul cu penitentul, canonul
ii dezlegarea de la- A rhiereul cel veşnic, Iisus Hristos. Predicile părintelui Cleopa
au un har specific, dar sînt lim itate de chilie, de «scara» nevoinţelor. Sfatul <iu
inspăim întă, în dese cazuri, pe enoriaşii din parohie şi pe preoţii de mir confrun
t a i cu altă lume, cu m area v ie ţii!
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Astăzi, cînd lum ea caută prim enirea, am vonul trebuie ţin u t la înăla înaintaşilor noştri de-a lungul istoriei şi nu trebuie eoborît sau
‘e r ta t spre o faţă sau alta a disputelor lum eşti. Dum nezeu este Cutul (Ioan I, 1). Predica şi cateheza, m om entul şi ocazia, cunoscutul
neprevăzutul trebu ie folosit spre liniştea şi m îngîierea oam enilor,
e în lă tu ra re a vrăjm aşilor şi potolirea vrăjm aşilor, adică a celor îm pă
r ţ i . P e n tru aceasta, predicatorul trebuie să cunoască bine pe ascul’torii săi, să ştie şi să fie p ărtaş bucuriilor şi necazurilor lor.
în lă tu ra re a urii şi duşm ăniei, ca rezultate ale lăcomiei şi doririi de
■mite şi nem eritate, este scopul păm întesc al Bisericii, a constituit şi
constituie o îndatorire preţioasă şi chem area tu tu ro r la despătim ire, la
în frăţire şi iubire sfîntâ. <'De aş grăi în lim bile oam enilor si ale în g eri
lor, iar dragoste nu am, făcutu-m -am aram ă sunătoare şi chim val ră 
sunător ; de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi
orice ştiin ţă şi de aş avea atîta credinţă incî-t să m ut şi m unţii, iar d ra
goste nu am, nim ic nu sînt.
Şi de aş îm părţi toată avuţia mea şi de aş da tru p u l meu să fie ars,
iar dragoste nu am, nim ic nu-m i foloseşte.
Dragostea îndelung rabdă, este binevoitoare, nu pism uieşte, nu se
laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu
s jo aprinde de mînie, nu gîndeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se
bucură de adevăr. T oate le suportă, toate le crede, toate le nădăjduieşte,
toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată...» (I Cor. X III, 1—8).
Diac. P. I. DAVID

d in

T R e c u m Bisemcii si p a t r ie i

CĂLUGĂRUL SOFRONIE DE LA CIOARA
ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ
Intr-o scrisoare din 2 decem brie 19011 adresată lui Nicolae Iorga,
Augustin Bunea de la Blaj, referindu-se la m enţiunea din lucrarea
m arelui istoric in titu la tă Istoria literaturii rom âneşti, privitoare la p ar
ticiparea şi a unui călugăr de la A rgeş la ocuparea B ucureştilor, în 1769,
de o ceată de voluntari, îşi exprim a părerea că este vorba de călugărul
Sofronie de la Cioara, care în perioada anilor 1759— 1761 a desfăşurat
in T ransilvania o activitate înverşunată p e n tru afirm area Ortodoxiei
îm potriva unirii cu Roma. Nu cunoaştem răspunsul d at acestei scri
sori — este posibil ca acesta să fi fost afirm ativ, d ar ceea ce este sigur
este fap tu l că dacă participarea călugărului Sofronie de la Cioara la
m işcarea dusă în T ransilvania anilor 1759—1761 îm potriva u n irii Bise
ricii O rtodoxe cu Roma, este bin ecu n o scu tă2, în schim b activitatea sa în
Ţ ara Rom ânească n-a făcut obiectul preocupărilor istoricilor noştri.
Născut ca fiu de preot în Cioara din fostul com itat H unedoara,
Stan Popovici este m enţionat în 1717 sub num ele de Sofronie, călugăr
la schitul ortodox din com una sa natală. A plecat de tîn ă r în Ţ ara Ro
mânească de unde s-a întors în Transilvania in 1756. Aci, desfăşoară o
acţiune lu p tăto are p entru afirm area Bisericii O rtodoxe, răm asă f â r '
conducători după actul unirii din 1700. D ocum entele vrem ii îl înfăţi
şează ca un om cu fire aspră şi hotărîtă. Era negru la faţă şi p u rta ple
lungi. Se îm brăca în straie ţărăneşti, cu opinci legate cu fire de m ăta
şi cu căciulă ţărănească pe cap. Sofronie se adresa pravoslavnicii»
creştini cu titlu l de «vicăraş al sfinţiei sale de la Carlovâţ», şi afirm a
«după poruncile maicii noastre crăieşti» (este vorba de îm părăte
1. Scrisori către N. Iorga, I, 1890—1901», ediţie în g rijită de Barbu Theod
rescu, p. 364.
2. Ion Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, 1916; Ştef
Meteş, Istoria Bisericii rom âneşti din Transilvania, voi. 1, Sibiu, 1935, p. 315;
Prof. M oisescu Gh. ş.a., Istoria Bisericii Române, voi. II, Bucureşti, 1956, p. '
Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron şl Dionisie N ovacovici sau Isto
românilor transilvăneni de la 1761 plnă In 1764, Blaj, 1902, p. 171 ; Gh. Ciuhan
Călugării Visarion şi Sotronie şi mucenicii ortodocşi In Ardeal, Sibiu, 1932; Peti
Rubin senior M unţii noştri — Ţara Topilor, O răştie, 1912, p. 98.
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aria Tereza), fiecare e liber să fie u n it sau neunit, satul singur este în
pt a hotărî dacă biserica sa va fi unită sau nu, «num ai ce au u n it
.iţii să răm înă» :!.
F răm în tările rom ânilor din T ransilvania pe tem ă religioasă, la adăstul decretului de toleranţă d at de M aria Tereza la 13 iulie 1759, s-au
accentuat odată cu întoarcerea lui Sofronie de la Cioara din Carlovăţ,
iii acelaşi an. A lungat din schitul de la Cioara, distrus de papistaşi, d îrzul călugăr începe o luptă p e n tru credinţa ortodoxă îm potriva celui de
a l doilea val al catolicism ului în Transilvania. în urm a acţiunilor sale
p entru respectarea decretului de toleranţă, duse în com itatele H une
doara, A lba şi M ureş, Sofronie este arestat şi în tem n iţat la Bobîlna. O
m ulţim e de credincioşi, conduşi de protopopul din Sălişte, reuşeşte să-l
«Jibereze din închisoarea din Bălgrad (Alba Iulia), unde fusese tra n sfe 
r a t în tre tim p. însoţit de popor, Sofronie se stabileşte în ţinutul Z arandului, unde îşi continuă propaganda îm potriva Unirii. M işcarea lui
Sofronie lua şi caracter politic, el cerînd credincioşilor rom âni să ceară
aceleaşi d rep tu ri ca şi cele acordate sîrbilor. De la A brud, unde Sofronie
îşi stabilise reşedinţa, înco n ju rat de credincioşi, el reocupă bisericile
ortodoxe luate de uniţi. La 2 august 1761 Sofronie este din nou arestat
in lăcaşul bisericii din A brud, dar m ulţim ea de credincioşi reuşeşte, şi
de data aceasta, să-l pună în libertate. M işcarea îm potriva U nirii luase
forme violente care au obligat, în august 1760, pe însuşi episcopul u n it
I-etru Pavel Aron de la Blaj să se refugieze la Sibiu, sediul G uvernului
ţi al C om andam entului m ilitar al T ransilvaniei. P e n tru pacificarea spi
ritelor, C urtea de la Viena a fost nevoită să dea ordin la 20 octom brie
1760, G uvernului T ransilvaniei să perm ită lui Sofronie să cutreiere sa
tele T ransilvaniei fără team ă. A ctivitatea acestuia în iarna anului 1760
prim ăvara lui 1761 a fost prodigioasă. Biserica O rtodoxă începu să
se reorganizeze, num eroşi preoţi uniţi fiind convinşi să se reîntoarcă la
ortodoxie. Oamenii lui Sofronie au c u treierat întreaga provincie, din
Făgăraş şi pînă la m arginea M aram ureşului, reluînd de la uniţi lăca
şurile ortodoxe. Sofronie reuşeşte chiar să convoace la 14 februarie 1761,
la Bălgrad, un sinod al ortodocşilor din T ransilvania. Se părea că Bise
rica u n ită era com plet nim icită. în această conjunctură, se hotărăşte la
Viena, la 12 m artie 1761, num irea generalului Adolf Bucow în funcţia
de com andant m ilitar al T ransilvaniei. D upă cîteva zile, acesta sosi la
Sibiu, unde prim i o delegaţie de 40 de credincioşi rom âni in fru n te cu
protopopul ortodox Ioan din Sălişte, care cerea refacerea ierarhiei Bise
ricii O rtodxe rom âneşti. La 26 aprilie 1761 a v en it din Buda Dionisie
Novacovici, trim is de C urtea de la Viena ca adm inistrator al Bisericii
Ortodoxe Rom âne din Transilvania. Bucow dădu o proclam aţie la 9 a p ri
lie 1761 către rom âni prin care dispunea să se facă o circum scriere
(recensăm înt) m inuţios al uniţilor şi ortodocşilor. După acest recensăm înt, efectuat în 1762, erau in T ransilvania : 2250 de preoţi u n iţi cu
25.223 fam ilii şi 1365 de preoţi ortodocşi cu 126.653 familii. U niţii aveau
531 de biserici, iar ortodocşii 1366
în luna mai 1761 generalul Bucow
3. Ion Lupaş, op. cil., p. 116.
4. Ibidem.
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l-a p rim it şi pe Sofronie, care după tre i zile de tra tativ e a sem nat o
declaraţie de supunere, prin care recunoştea că doleanţele credincioşilor
ortodocşi au fost satisfăcute. Li s-a prom is un episcop, cei închişi urm au
să fie eliberaţi, iar situaţia bisericilor reluate de la uniţi, treb u ia să se
decidă la faţa locului p en tru fiecare caz în parte. D eclaraţia este sem 
nată de Sofronie cu urm ătoarea m enţiune : «Eu popa Sofronie, de lege
grecească, din Zlatna, după rînduiala Bisericii din Ierusalim ». La scurt
tim p reîntors la Z latna, Sofronie ţine un sinod care se pronunţă îm po
triva proclam aţiei lui Bucow şi a declaraţiei sem nată la Sibiu. Ca
reacţie, arm ata generalului Bucow a in tra t în m unţii A puseni şi a
ocupat localităţile A brud, Cîm peni şi Zlatna.
Sofronie u rm ă rit ca rebel şi, se pare, chiar condam nat la cinci ani
închisoare, punîndu-se pe capul lui un prem iu de 50 de galbeni, este
re v o it să fugă, în august 1761, în Ţ ara Românească.
Se sem nalează, în lucrări re c e n te 5, activitatea lui Sofronie în le
g ătu ră cu situ aţia religioasă a rom ânilor din T ransilvania şi chiar pre
zenţa sa în T ransilvania în perioada anilor 1762— 1765. Ţ ăranii din
această provincie îl aşteptau să revină din Ţara R om ânească cu o p u ter
nică arm ată. Au fost interceptate scrisori, redactate de Sofronie, în acest
sens. în noiem brie 1762 — nu se poate preciza dacă din Ţara Rom â
nească sau din T ransilvania — Sofronie dă o proclam aţie către ţără n i
mea iobagă din Transilvania. «C um păraţi-vă puşti, şi pistoale — spune
in proclam aţie — căci va veni vrem ea că veţi da un plug cu boi pentru
un pistol m icuţ şi nu-1 veţi găsi !». Se afirm ă că Sofronie a r fi fost
văzut la Cohalm lîngă Braşov. C om andantul m ilitar din Sibiu este înşti
inţat de Ş tefan M ihaloczifi, funcţionar cam eral din Zlatna, că la 16 ia
n uarie 1765 Sofronie de la Cioara îm preună cu popa Gheorghe, condu
cătorul m işcărilor din 1759— 1761, se află în m unţii Apuseni, fiind
u rm ăriţi de inform atori siguri. Cu toată urm ărirea, Sofronie, schim bîndu-şi hainele călugăreşti, reuşeşte să dispară fără urm e.
în Ţ ara Rom ânească, îndată după refugiu, Sofronie se întîlneşte c
protopopul Nicolae Pop din Balom ir, fost vicar al episcopului u n it In
chetie Micu Clain, care se lepădase de unire şi trecuse în Ţ ara Rom
nească. Protopopul fusese, îm preună cu popa Ioan din Aciliu (Sibiu)
Nicodim din B ălgrad (Alba Iulia), în 1748, în Rusia, unde a tre z it in
resul ţarinei E caterina pentru rom ânii ortodocşi din Transilvania,
frica arestării, protopopul Nicolae Pop din Balom ir nu s-a întors
T ransilvania ci a m ers în Ţ ara Rom ânească, unde a ajuns arhim an
la m inăstirea C urtea de Argeş.
S-a a f ir m a t 7 că Sofronie de la Cioara a r fi ajuns şi el arhim an
la C urtea de Argeş, unde a fost înm orm întat. Este m ai verosim il î
aşa cum rezultă din alte izvoare 8 că a fost călugăr, în tîi la R îm nic a
5. G ollner Carol, *Date noi cu privire Ia călugărul Solronie*, în «Anir
Institutului de Istorie din Cluj», V, 1962, p. 7.
6. Ibidem, anexa nr. 1.
7. Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 76.
8. Pr. Prof. Gh. Moisescu, op. cit., p. 226 j Sandu Dumitru, Eparhia Rlmni
ţ i Argeşului, 1976, voi. II, p. 308.
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C urtea de A rgeş şi în u rm ă la schitul R o b a ia 9. In tre anii 1764— 1766
fronie, ca egum en, a tră it aci, unde l-a cunoscut pe P irvu M utu
*623— 1702), strălu citu l pictor bisericesc şi iscusitul
p ortretist, care
'-a p e tre cu t la acest schit ultim ii ani ai vieţii, ca m onah. Mai tîrziu,
tre anii 1765— 1771, Sofronie este egum en la m ănăstirea V ie ro ş i10.
te în sărcin at şi cu supravegherea băjen arilo r transilvăneni. In ceea
priveşte locul unde Sofronie de la Cioara a fost înm orm întat, acesta
«ste necunoscut, d a r se exclude posibilitatea ca m orm întul lui să fie la
ilnâstirea C urtea de Argeş, fiindcă o veche trad iţie perm itea îngroparea
m acest lăcaş num ai a rudelor ctitorului Neagoe B a s a ra b 11.
Sofronie de la Cioara a continuat să lu p te şi în Ţ ara Rom ânească
n tru ortodoxie. Dacă în această epocă, în T ransilvania, duşm anul de’a ra t al ortodoxiei era catolicism ul, în Ţ ara Rom ânească acest duşm an
îm pilator al neam ului era p u tere a otom ană şi dom nia grecească-fa■ariotă, p rin care Islam ul îşi ex ercita nefasta acţiune antinaţională. N u
«ste de m irare că Sofronie a fost atra s de m işcarea antiotom ană şi an tifanariotă, din Ţ ara Rom ânească şi sub influenţa propagandei pravoslav
nice ruseşti (sînt cunoscute relaţiile lui cu în v ăţa tu l ru s Paisie Velicicovde la m înăstirea N eam ţ din Moldova), Sofronie a participat, în perida tu lb u re d in tre anii 1769— 1774, la in terv en ţiile arm ate ale unor vo
tări rom âni, care a u p rem ers arm atele ru seşti in tra te pe terito riu l
arii Rom âneşti.
In v a ra anului 1767 N azarie K arazin, m aior ru s, agent de propadă în Ţ ările Rom âne, se adăposteşte la m înăstirea C urtea de Argeş,
b p re te x t că este bolnav şi se îm prieteneşte cu arh im an d ritu l D am asin. în iarn a aceluiaşi an, îm brăcat în haine călugăreşti, m aiorul Na
zarie K arazin trece m unţii apoi se reîntoarce pe jos la m înăstirea C urtea
Argeş, de unde îl ia a rh im an d ritu l D am aschin, cu care m erge la
ucureşti. Aci, i-a în m în at sp ătaru lu i
P îrv u Cantacuzino, considerat
ful p artidei naţionale în lu p ta îm potriva stăpînirii otom ane şi a dom 
elor fanariote, o scrisoare de la îm părăteasa E caterina II în care se
ro rb ea de apropiata eliberare a popoarelor din Balcani «din cea hu lită
turcească supunere». In acea vrem e p u tere a m ilitară a ţă rii se reducea
la garda m ercenară a D om nului, la m iliţia de la C urte şi la u n ităţile
de pază a frontierei.
9. Schitul Robaia aflat pe teritoriul com unei M uşeteşti, la 25 km. de C urtea
âe Argeş, construit iniţial din lemn, este a te sta t docum entar din sec. al XV-lea.
ClUerie a banului Arm egam a -fo s t refăcut în tre anii 1642— 1644 «din tem elie de
piatră» de către strănepoata banului Livera şi soţul ei, Sava Savarul. Este închinat
fc 1671 m înăstirii Curtea de Argeş, devenind metoh al acesteia. A fost restau rat
rfe mai m ulte ori între 1793 şi 1820 şi 1843— 1846, rep ictat In 1848 şi 1901. Chiliile
« a fost refăcute în 1704, clopotnita între 1843— 1862.
10. M înăstirea Vieroşi, situată pe teritoriul com unei Colibaşi,
Jud. Argeş, pe
rtul Doamnei, a fost zidită între anii 1572— 1573 de fraţii Goleşti, m arele vornic
~ ’aşcu şi m arele sluger A lbu. A fost refăcută şi zugrăvită In 1645 de m arele v is
tiernic Stroe Leurdeanu. Refăcută între anii 1827 şi 1834 precum şi între anii 1924—
1925 şi 1955— 1956. Din 1864 Biserica, avlnd hram ul «Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului», a devenit biserică parohială.
11. Inscripţii din bisericile României, adnotate, şi publicate de N. Iorga, Fasc.
61—764, voi. XV, p. 1, Bucureşti, 1905, p. 151.
8.O.R. — 7
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In noiem brie 1769 polcovnicul Ilie L ăpuşneanu cu 400 de voluntari,
in tre care şi arh im an d ritu l D am aschin de la m înăstirea C urtea de Argeş,
şi — după cum vom vedea — şi egum enul Sofronie de la Vieroşi, a por
n it îm potriva B ucureştilor, unde turcii, sub neputincioasa dom nie a lui
G rigore Ghica, se dedaseră la ja fu ri şi orori. în noaptea de 17 spre 18
noiem brie 1769, ajungînd în p reajm a Capitalei, g ru p u l lui L ăpuşneanu
se în tîlneşte cu sp ă ta ru l P îrv u Cantacuzino, care, cu 200 de arnăuţi,
venise în întîm p in area lui. îm preună, au atacat B ucureştii alungind pe
cei 5.000 de tu rci care se aflau în oraş şi ocupînd C urtea dom nească, l-au
lu at prizonier pe D om nitorul G hica pe care l-au dus în tîi la Iaşi şi de
aici la P etersb u rg la C urtea E caterinei II. In 1774 G rigore G hica revine
— ca Domn al M oldovei — d ar este asasinat de tu rci p e n tru p ro testu l
lui faţă de răp irea Bucovinei de către austrieci.
în lucrarea «Genealogia Cantacuzinilor», a lui M ihai Cantacuzi
no 12, se descrie în am ă n u n t acţiunea de ocupare a B ucureştilor de către
voluntarii şi a rn ă u ţii conduşi de sp ă ta ru l P îrv u Cantacuzino. D upă ocu
p area oraşului, se relatează în continuare în această lucrare, P îrv u C an
tacuzino a răm as num ai cu tre i boieri : spătarul Topliceanu, aga V ariase
şi logofătul D um itrache, ia r din p a rte a bisericească au răm as în oraş :
episcopul B uzăului, a rh im an d ritu l A rgeşului şi arh im an d ritu l Sofronie.
In tr-o altă lucrare, alcătuită în v ersuri şi in titu la tă Istoria Ţării Rom ă- \
neşti de la leatu 1769 13, se relatează foarte plastic scene din B ucureşti,
îiflat sub stăp în irea atacatorilor victorioşi. La C urtea dom nească, la spă
tărie, se organizează o ju decată a străin ilo r vinovaţi de îm pilarea
p o p o ru lu i:
«Şedea la sp ă tărie
A cel polcovnic Ilie
Pe poreclă Lăpuşneanu
Cu contăraşul lui C iocîlţeanu

«Umbla to t cu capul gol
Din d repata lui A rgeşeanul
Şi din stingă Vieroşanul
Amîndoi arhim andriţi
Cu m inte şi iscusiţi

«Amîndoi ţinea bastoane
Şi judeca din canoane
Pe arm eni şi pe ev rei
Ii lăsa num ai in piei»

Cei doi arh im an d riţi care particip au la judecată a lă tu ri de polcov
nicul Ilie L ăpuşneanu e ra u D am aschin, arh im an d ritu l m înăstirii C urtea
de Argeş, n u m it «Argeşanul» şi Sofronie de la Cioara, în acea vrem e
a rh im an d rit la m înăstirea Vieroşi, n u m it «Vieroşanul». Id en titatea Iul
Sofronie de la Cioara, sub num ele de «Vieroşanul» ni se p are confir
m ată, în aceeaşi lucrare în versuri, de prezentarea fizionomică a condu
cătorilor care au p a rticip a t la acţiunea de ocupare a B ucureştilor. Ast
fel, în rîn d u rile de m ai jos se vorbeşte de unul din conducători :
12. «Genealogia Cantacuzinilor», ed itată de Gr. Cantacuzino, publicată şi adn'
tată de N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 171.
13. A se vedea textul publicat d e N. Iorga, In «Revista istorică», IV, 1918,
11— 12, p. 156.
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«Venea pe pod răschiraţi
Cu glugere îm brăcaţi
G heorghită cu un cojocel
De n-ar fi fost scurticel
Nu puteai să-l cunoşti
Că este mai m are peste oşti
Şi cu o cuşmă în frînghie
Piină de blestem ătii
A rs şl negru ca o cioară
Tocmai căpitan de ţară»

V ersul «Ars şi negru ca o cioară», reprodus de N. Iorga în Istoria
aturii rom âneşti, din 1900, a atras aten ţia lui A ugustin B unea din
j, care pregătea o lucrare p rivind istoria rom ânilor transilvăneni de
1751 pînă la 1764 şi a constituit p e n tru el o prezum ţie că este vorba
călugărul Sofronie de la Cioara. Voind să cunoască şi p ărerea lui
Iorga i s-a adresat p rin scrisoarea din 2 decem brie 1901, m enţionată
noi la începutul articolului. N. Iorga nu a ezitat să se pronunţe asua id entităţii un u ia din cei doi arhim andriţi participanţi la ocuparea
cureştilor în noiem brie 1769 şi, în două îm p reju rări, în scris, l-a deum it pe Sofronie de la Cioara. A stfel, în lu crarea Sate şi preoţi din
r d e a l afirm ă că arh im an d ritu l Sofronie, care n u este altul decît Sonie de la Cioara, vechiul conducător al m işcărilor p en tru ortodoxie
în T ransilvania anilor 1759— 1761, se afla lîngă P îrv u Cantacuzino, la
ocuparea B ucureştilor. De asem enea, în Genealogia Cantacuzinilor, în-o notă de s u b s o l15, N. Iorga identifică pe unul din cei doi arhim aniţi răm aşi în B ucureşti, după ocuparea lui în 1769 şi anum e pe Soonie de la A rgeş, în rea lita te de la Vieroşi, ca fiind Sofronie de la
ioara, «pribeagul din Ardeal».
Se poate deci conchide, docum entar, că Sofronie de la Cioara, de▼enit în Ţ ara Rom ânească a rh im an d rit la m înăstirea Vieroşi din M us
cel, a p a rticip a t la ocuparea B ucureştilor în 1769, m anifestîndu-şi, ast
fel, şi pe această cale, sentim entele sale naţionale în lu p ta dusă de Ţ ara
Rom ânească îm potriva stăp în irii otom ane şi a dom inaţiei fanariote.
P ersonalitatea lui Sofronie de la Cioara, bine cunoscută p rin activi
tate a sa de lu p tăto r pe tărîm religios, ca ap ărăto r al ortodoxiei în T ra n 
silvania anilor 1759— 1761, poate fi în treg ită şi p rin activitatea, n u mai
puţin energică, de revoluţionar pe tărîm naţional şi social în m işcările
care au av u t loc în Ţ ara Rom ânească, în fră m în tata perioadă care a
prem ers revoluţia de eliberare naţională condusă de T udor V ladim irescu,
p en tru în lă tu ra re a dom inaţiei fanariote şi deschiderea posibilităţilor de
afirm are a năzuinţelor naţionale ale poporului rom ân.
RADU ECONOMU
14. N. Iorga, Sate şi preoţi din A rdeal, Bucureşti, 1902, p. 251.
15. N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, p. 170.
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CÎND A FOST SCRISA «CARTEA CAREA SĂ CHEAMĂ
RĂSPUNSUL ÎMPOTRIVA CATIHISMUŞULUI CALVINESC»
O pera m itropolitului V arlaam al Moldovei, Răspunsul îm potriva
C atihism uşului calvinesc», p rim ul nostru tex t polem ic «redactat în lim 
ba rom ână» şi tip ă rit la Tîrgovişte, la m înăstirea Dealu, în 1645, care
pune în lum ină a tît tale n tu l litera r, cît şi eru d iţia teologică şi p atrio 
tism ul m itropolitului V arlaam , este adusă astăzi din nou în circuitul
cultural cu m esajul său de acum tre i su te de ani, p rin ediţia întocm ită
de Dr. M irela Teodorescu 1 la nivelul exigenţelor criticii filologice şi
lingvistice, avînd posibilitatea lecturii şi stu d ierii u n u ia «dintre cele
m ai vechi m onum ente litera re originale rom âneşti».
In tre aspectele discutate şi în Introducerea ediţiei respective este
şi cea legată de îm prejurările în care a apărut lucrarea lui V a rla a m 2.
Se a ra tă că în an u l 1644, m itropolitul V arlaam al M oldovei s-a oprit,
p e n tru sc u rt tim p, la curtea dom nească de la Tîrgovişte,' «cu treabe
dom neşti şi a nărodului». D om nitorul Vasile L upu îi încredinţase m i
siunea de a face p a rte din solia de îm păcare trim isă în Ţ ara Rom â
nească, la M atei B a s a ra b 3. Cu acest prilej, V arlaam l-a cunoscut şi a
discu tat cu în v ăţăto ru l c ă rtu ra r U drişte N ăsturel, care i-a făcut o adîncă im presie, şi care i-a p rezen tat din biblioteca sa C atehism ul calvin,
tip ă rit în T ransilvania în 1642.
în g rijo ra t de lectu ra lu crării pe care a găsit-o «plină de otravă de
m oarte sufletească», şi din picina căreia «mare g rije şi m ultă scîrbă au
cuprins sufletul şi inim a mea. P e n tru care lucru în d ată am chem at ş-am
strîns săbor dintr-am îndoao părţile, şi din f a r a R om ânească şi din Ţ ara
Moldovei».
In ce tim p a red a c ta t şi a scris m itropolitul V arlaam Răspunsul îm 
potriva C atihism uşului calvinesc, considerat « în tr-u n in terv al de tim p
destul de s c u rt» 4, şi cînd a a v u t loc convocarea «săborului» reprezen
tan ţilo r clerului din M oldova şi M untenia, care au discutat şi aprobat
tex tu l R ăspunsului în ain te de a fi tip ă rit în 1645, n u ni se spune şi
nici V arlaam nu n e-a spus-o, după cum nici alţi cercetători ai Răspun
sului nu au precizat-o pînă în prezent.
In cele ce urm ează, vom cău ta să dăm u n răspuns acestei întrebări»
legată de im portanţa R ăspunsului p e n tru istoria
lite ra tu rii
noastre
vechi rom âneşti, ca şi p e n tru istoria Bisericii O rtodoxe Rom âne.
A nul 1644 a adus îm păcarea tem p o rară d in tre dom nii Ţ ărilor Româ
ne extracarpatice, M atei B asarab (1632— 1654) şi Vasile L upu (1634—
1653). Nu este o sim plă în tîm plare că îm păcarea a fost realizată pr*
in term ediul celor doi c ă rtu ra ri de fru n te ai celor două ţ ă r i : m itropoli
tu l V aralaam al M oldovei şi logofătul U drişte N ăsturel, cum natul 1
M atei Basarab, spune Nicolae S to ic e sc u 5. Cei doi p a trio ţi şi-au mani1. V arlaam , Opere. Răspunsul îm potriva Catihism uşului calvinesc, ediţie
tică, studia filologic şi studiu lingvistic de Mirela Teodorescu, Editura Miner
Bucureşti, 1984.
2. Pag. 8— 12.
3. Istoria României, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 170.
4. Ed. critică, M irela Teodorescu, p. 9.
5. Dr. N icolae Stoicescu, M atei Basarab, Bucureşti, 1982, p. 150.
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ta t cu claritate, fiecare în felul său propriu, conştiinţa u n ităţii de
am a rom ânilor, conştiinţă care treb u ia să prim eze faţă de neînţele>rile tem porare d intre conducătorii politici ai celor două Ţ ări Rom âti.
Cu un an înainte de îm păcarea d in tre cei doi dom ni, în 1643, V ar« m tip ărea Cartea românească de învăţătură, care se adresa la «toată
m enţia rom ânească», fiind considerată un «dar făcut lim bii rom âneşti»,
rbită de to t poporul rom ân. «Cu asem enea idei, Varlaam putea să
dieze uşor împăcarea celor doi dom ni ai Ţărilor R om âne»6.
Iniţiativ a pare să fi a p a rţin u t lui Vasile Lupu, presupunem la în
demnul m itropolitului V arlaam , care a fost trim is în noiem brie 1644 la
Irgovişte «cu treabe dom neşti şi a nărodului» 7.
Ca şi m itropolitul V arlaam , în v ăţa tu l U drişte N ăsturel susţinea în
ucrările sale ideea u n ită ţii poporului rom ân, asociind «neamul româs c » cu. noţiunea de «limbă românească», aşa cum o afirm ă în prefaţa
9. Evanghelia învăţătoare din 1642.
A ceasta este «o dovadă certă că reprezentanţii Bisericii şi ai cul
turii din Ţările Rom âne extracarpatice luptau îm preună pentru m enţierea u n ităţii poporului rom ân din cele trei ţări rom âneşti» 8.
Cu convingerea lor că fac p a rte din acelaşi neam , cei doi învăţaţi
au cău tat p rin toate m ijloacele să alcătuiască «actul de frăţie», al cărui
îext însă n u n i s-a păstrat. D atarea tra ta tu lu i de pace se poate face
după rela ta rea m isionarului B andini, care spunea la 10 decem brie 1644 :
«mai ales (acuma) că s-a încheiat pacea în tre el (Matei Basarab) şi p rin 
cipele din M oldova (Vasile Lupu)» 9.
Ca sem n al îm păcării, cei doi voievozi au construit fiecare în ţara
celuilalt cîte o biserică. M atei B asarab a c tito rit în V rancea biserica de
la Soveja, num ită şi D obrom ira ( = pace bună), iar V asile Lupu a zidit
la Tîrgovişte biserica Stelea.
P e lîngă realizarea «actidui de frăţie» în tre cei doi voievozi, înche
iat la Tîrgovişte, n u cu m ult înainte de 10 decem brie 1644, m itropolitul
V arlaam va fi av u t de îndeplinit, pe lîngă «treabe a nărodului», şi «trea
be dom neşti», care priv eau direct pe Vasile Lupu.
Se ştie că în tre 5 şi 15 februarie 1645 a av u t loc la Iaşi căsătoria
fiicei lui Vasile Lupu, M aria, cu Ianusz R adziw ill, m arele hatm an al
Litvaniei, calvin, căruia îi m urise în 1643 prim a sa soţie, Ecaterina Po_tocka, a cărei m am ă, M aria, era fiica lui Ierem ia M o v ilă10, vară p rim a
ră cu m itropolitul P e tru M ovilă, fiu l lui Sim eon M ovilă, fratele lu i
Ierem ia Movilă.
M itropolitul P e tru M ovilă este cel care m ijloceşte recăsătorirea
rudeniei sale, p rin ţu l Ianusz R adziw ill, cu fiica cea m ai m are a lu i V a6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Călători străini despre Ţările Române, voi. V, Bucureşti, 1973, p. 306.
10. Ibidem, p. 643.
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sile Lupu, M aria, p e n tru care trim isese la Iaşi pe a rh im an d ritu l Leontin
Szycik Zaleski să capete aprobarea lui Vasile Lupu, care i-a şi dat-o xl.
S olem nitatea cununiei religioase a avut. loc la 5 feb ru arie 1645 în
biserica «Trei Ierarhi» din Iaşi, oficierea slujbei fiind făcută de m itro
politul P e tru M ovilă, în co n ju rat de u n m are sobor de clerici, cînd a
ro stit p e n tru cei doi soţi un C u vînt duhovnicesc, cu îndem nuri p ă rin 
teşti asupra p u rtă rii lor în viaţa cea nouă, cu citate din S criptură, po
triv ite cu tain a nunţii. C uvîntul a fost ro stit cam o treim e la început
în lim ba polonă şi restu l în lim ba rom ână, pe care m itropolitul P e tru
M ovilă îl va traduce în lim ba polonă şi-l va publica în tr-o b roşură în
tipografia sa din Kiev, o ediţie dedicată lui Ianusz R adziw ill şi altă
ediţie lui Vasile Lupu. C uvîntul va fi tradus şi în slavă şi cuprins apoi
în Trebnicul său tip ă rit la K ie v 12.
La celebrarea căsătoriei au p a rticip a t soli din p a rtea p a triarh u lu i
de la C onstantinopol, P arten ie al II-lea (1644— 1646, 1648), a regelui
Poloniei, a electorului de B randenburg, Frederic W ilhelm (1640— 1688),
a ducelui de K urlanda, Iacob K ettler (1642— 1682), cum natul m arelui
elector F rederic W ilhelm , a principelui T ransilvaniei, Rakoczy, solul
Ioan K em eny, viito ru l principe al T ransilvaniei, însoţit de A caţiu
Barcsai şi Ş tefan M ariaş. Din p a rte a lui M atei B asarab, din Ţ ara Ro
m ânească, au p articip at soli, cum scrie în Cronica sa M iron Costin :
«Ştefan, m itropolitul Ţ ării M unteneşti, şi R adul (Cocorăscu) logofătul
şi Diicul (Buicescu) spătariul, că să îm păcase am u dom nii în tre sine» 13.
P e lîngă soli participau şi «ca la 2000 de călăreţi şi pedestraşi» 14.
M enţionăm că m itropolitul Ţ ării R om âneşti în 1645 a fost Teofil
(1636— 1648), fost episcop la Rîm nic. Ş tefan era episcop la Buzău (1637
--1648), care îl va fi rep rezen tat pe m itropolitul Teofil.
O aspeţii la n u n tă au fost invitaţi în mod special de V asile Lupu
p rin soli trim işi de la I a ş i15. In v itaţia adresată lui M atei B asarab se
va fi făcut de delegaţia, în fru n te a căreia s-a aflat m itropolitul V arlaam ,
11. Ibidem ; Hurmuzaki, Documente, Suplim ent, II — 3, p. 3—6, cu scrisorile
lui V asile Lupu din m artie 1644 si ale lui Petru M ovilă In v ed erea căsătoriei dom
nitei M aria. In m artie 1644, V asile Lupu îi scria lui Petru M ovilă că a trim is soli
la pilncipele Ai dealului, G heorghe Rakoczi, ca să-l îmbuneze, căci bătrîm il prin
cipe ar fi dorit pe dom nitia M aria ca soţie pentru fiul său. La turci trim isese pe
boierul C atargiu cu daruri, ca să adoarm ă bănuielile lor p entru această căsăto ri'
să nu bănuiască o alianţă cu P o lo n ia; P. P. Panaitescu, L'lnfluence de l’oeuvre de
Pierre M ogiia, archev&que de K iev, dans Ies Prlncipautes roumalnes, ex tras di
«Mâlanges de l'Ecole Roumaine en France», V, 1926, p. 7, 14— 15; N. C. Bejena
M isiunea lui Leontin Z aleski şi căsătoria iiicei Iui V asile Lupu cu Janusz Radziwi
în «Revista critică», I, 1927, p. 222—225.
12. P. P. Panaitescu, Petru M ovilă şi românii. Bucureşti, 1942, ex tras din «Bi
rica O rtodoxă Română», anul LX (1942), Nr. 9— 10; idem, în *Contribuţii la isto r
culturii rom âneşti, Bucureşti, 1971, p. 588—595; Textul şi trad u cerea «Cuvînfu
duhovnicesc* la G. M ihăilă, în «Contribuţii la istoria culturii şi literaturii romă
vechi*, Bucureşti, 1972, p. 183—227.
13. Miron Costin, Opere, I, Ed. P. P. Panaitescu, 1965, p. 107; Călători străini
op. cit., p. 647.
14. Iânos Kemeny, în «Hronica Românilor» lui G heorghe Şincal, voi. III, Bu
reşti, 1969, p. 61 ; Călători străini..., p. 135— 138.
15. Eroarea din Cronica lui M iron Costin e trecută şi în Călători străini...,
647, nota 79, ca şi la Dr. N icolae Stoicescu, op. cit., p. 152.
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e a încheiat «actul de frăţie» în tre cei doi voievozi, cu puţin înainte
10 decem brie 1644. P resupunem că şi aceasta a fost m isiunea de în plinit a m itropolitului V arlaam la curtea lui M atei Basarab, cum spuel : «Pentr-aceea, iubiţii m iei fii, tîm plîndu-m i-se es tim p în p ărţile
ărîi' R om âneşti, cu treab e dom neşti şi a nărodului, în Tîrgovişte» 16.
M itropolitul V arlaam a av u t acum şi un m otiv personal, ca din p a ra lui să invite la Iaşi şi pe ierarh ii din Ţ ara Rom ânească şi îm preună
ia atitu d in e în sobor im ediat îm potriva
C atihism uşului calvinesc,
te pe care el a aflat-o «plină de otrav ă şi m oarte sufletească», ce
am eninţa u n ita te a de neam a rom ânilor, p rin pierderea credinţei lor
odoxe.
Din delegaţia sosită la Iaşi din Ţ ara Rom ânească a .făcut p a rte un
singur ierarh, cum m enţionează Cronica lui M iron Costin, episcopul
Ştefan al B uzăului. M itropolitul Teofil nu va fi participat, fiind poate
în ain ta t în vîrstă, iar Ignatie S îrbul al R îm nicului (1636— 1653) n u a
participat nici el. Episcopul Ş tefan a fost cel care a participat în sobor
alătu ri de m itropolitul V arlaam , care a prezidat soborul, ca şi de epis
copul A nastasie al R om anului (1644— 1658) şi de Ş tefan al R ădăuţilor,
m ai p u ţin probabil de G heorghe al H uşilor, care s-a retras la începutul
anului 1645.
N unta fiicei lui Vasile Lupu, cum o descrie E berhard W erner H appel (1647— 1690), a d u ra t în tre 5 şi 15 februarie 1645 şi «Ospăţul de
nu n tă fusese preg ătit (cu o strălucire) m ai m ult decît regească, în cît nici
cel mai m are suveran n u s-a r fi p u tu t ru şin a de el...» 17.
Soborul ierarhilor, p e n tru discutarea şi aprobarea Răspunsului îm 
potriva C atihism uşului calvinesc, alcătu it de m itropolitul V arlaam , va
/i av u t loc atunci în cursul lunii februarie 1645, m ai probabil după 15
februarie.
în tre b are a se pu n e şi cînd l-a red a c ta t m itropolitul V arlaam ?
C uvîntul de origine latin ă în tîln it în Răspuns (p. 186), şi folosit şi
astăzi în vorbire, estim p (lat. istu m tem pus ■= an u l acesta) ne poate
călăuzi în lăm urirea în treb ării puse 18.
Cum «actul de frăţie» în tre cei doi voievozi a fost încheiat la T îr’govişte cu p u ţin în ain te de 10 decem brie 1644, înseam nă că m itropoli
tul V arlaam şi-a red a c ta t Răspunsul num ai în cursul lunii decem brie
1644, aşa cum se înţelege din afirm aţia sa : «tîm plîndu-m i-se estim p în
părţile Ţării Rom âneşti, cu treabe dom neşti şi a nărodului, în Tîrgo
vişte» (s.n.).
16. Ediţia critică, M irela Teodorescu, p. 186.
17. Călători străini..., p. 647; C ăsătoria principelui Radziwill cu domnita M aria,
fiica lui V asile Lupu, este cuprinsă în lucrarea lui Eberhard W erner H appel (1647
—1690), Historia Modernae Europae eine H istorische Beschreibung des H eutigen
Europa, Ulm druckt und verlegts M atthaeus W agner, 1692.
18. M irela Theodorescu nu retine cuvîntul respectiv în tre cuvintele «formate
In lim ba rom ână de Ia cuvinte latine», p. 149— 150 j 158— 159. A dăugăm despre cuvîntul «e/ese/» (p. 185, 196, 197), că trebuie întregit
ieşeni*, ca şi <colosei>, care
i fost în tregit corect «coloseni*.
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Considerăm că de «Răspunsul săborului a doao ţăr(i)» n u v a fi fost
stră in nici m itropolitul P e tru M ovilă, particip an t la celebrarea cununiei
religioase a fiicei lui Vasile Lupu, şi ne explicăm , îri plus, influenţa
M ărturisirii ortodoxe a lui P e tru M ovilă care se în tîln eşte în Răspuns.
Nu putem crede ca m itropolitul V arlaam să n u -i fi făcu t cunoscut Răs
punsul său întocm it, înainte de a - 1 supune în sobor, şi m itropolitului
P e tru Movilă, aflat atunci în Iaşi, şi care, la 6 februarie, 1645, dispunea
p rin act scris cu priv ire la unele moşii ce le avea în ţa ră cu d rep t de
m oştenire de la p ărinţii săi, p e n tru «satul Oschlibul, ca să-l stăpînească
Pătraşco Ciogole lo g o fă tu l19.
Dacă m itropolitul P e tru M ovilă se interesa de unele m oşteniri la
Iaşi, cu a tît mai m u lt nu va fi p u tu t să fie străin de o problem ă a tît de
acută, în m aterie de credinţă ortodoxă p en tru cele tre i ţă ri rom âneşti,
al cărui a p ă ră to r şi sp rijin ito r el era.
Răspunsul îm potriva C atihism uşului calvinesc, discutat şi aprobat
la Iaşi în sobor, va fi fost adus la Tîrgovişte, presupunem , de episcopul
Ştefan, care îl va fi în m în at m itropolitului Teofil, fiind încunoştiinţat
de el a tît voievodul M atei B asarab cît şi U drişte N ăsturel, care va fi
făcut şi unele interv en ţii în tex t, cum o a ra tă m untenism ele lui. Cu
aprobarea şi concursul lor, Răspunsul a fost tip ă rit la m înăstirea Dealu
în curînd şi difuzat apoi în Transilvania.
Soborul sau sinodul ierarh ilo r celor două ţă ri rom âneşti, prezidat
de m itropolitul V arlaam la Iaşi, în cursul anului 1645, presupunem , în
cursul lunii februarie, ale cărui acte nu s-au păstrat, decît h o tărîrea ce
a luat-o p rin alcătuirea R ăspunsului şi tip ărirea lui, are im portanţă is
torică şi prin faptul că este p rim ul sinod al Bisericii O rtodoxe rom â
neşti în tru n it în problem e de ap ărare a credinţei ortodoxe. P e n tru în
tru n ire a soborului sau a sinodului ierarhilor celor două ţă ri rom âneşti
nu s-a cerut aprobarea P atriarh iei din C onstantinopol şi h o tărîre a sino
dului nu a fost supusă aprobării P a tria rh iei Ecum enice, de care ierarhic
erau dependente cele două Biserici din Ţările Rom âne. M itropolitul
V arlaam şi soborul prezidat de el a activat ca independent, autocefal.
E ste unul din m om entele im portante de afirm are a autocefaliei B is e - ;
ricii O rtodoxe R om âne din secolul al X V II-lea, a lă tu ri şi de altele, care
m erită reţin u t.
In general se afirm ă că prim ul sobor sau sinod care a a v u t loc pe
păm întul rom ânesc în m aterie de dogm ă creştină a fost cel din toam na
anului 1642, de la sfîrşitul lu nii octom brie, de la T rei Ierarh i din Iaşi.
p en tru cercetarea şi în d rep tarea M ărturisirii de credinţă a lui P etru
Movilă.
In m om entul cînd în joc au fost interesele Bisericii O rtodoxe Ro
mâne, şi o dată cu ele, interesele de existenţă ale întregului neam ro 
mânesc, m itropolitul V arlaam al M oldovei este cel care dă sem nalul
alarm ă şi m obilizează în ap ărare ierarhii din Ţ ara R om ânească şi
Moldova. M eritul m itropolitului V arlaam p en tru B iserica O rtodoxă
m ână, p e n tru cu ltu ra rom ânească şi p en tru ap ărarea d rep tu rilo r
porului rom ân la existenţă este epocal la vrem ea sa şi l-au im pus
19. P. P. Panaltescu, op. cit., p. 20.
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unul d in tre m arii p atrioţi şi oam eni de cu ltu ră teologică din secolul al
XV II-lea, p e n tru care în 1639 fusese propus, a lă tu ri de alţi doi candi
daţi, la scaunul P a tria rh iei Ecum enice din C onstantinopol, caz unic în
istoria Bisericii rom âneşti.
Teologul cult a fost dublat şi de u n m are ta le n t lite ra r şi de o fie r
binte inim ă, care n -a în cetat să bată cît a tră it, p e n tru ţara şi poporul
rom ân, aşa cum o dovedeşte, a lă tu ri de Cazania sa din 1643, şi Cartea
carea să cheamă R ăspunsul îm potriva C atihism uşului calvinesc, scrisă
in M oldova în cursul lunii decem brie 1644 şi tip ărită în Ţara Rom âneas
că la m înăstirea Dealu, în 1645, p e n tru cei «cu noi de u n neam român,
pretutindirea tuturor ce să află în părţile A rdealului, ce sînteţi cu noi
intr-o credinţă...».
R ăspunsul îm po rtiva C atihism uşului calvinesc
este
cartea care
poartă m esajul unităţii sufleteşti a poporului rom ân din secolul al X V IIlea, din cele tre i provincii ale sale, pe care M ihai V iteazul le unise po
litic p rin je rtfa sa la începutul acestui secol. Ea face parte d in tre căr
ţile m ari ale cu lturii şi spiritu alităţii poprului rom ân sau, cum spunea
N. Iorga, d in tre cărţile care sîn t fîn tîn i p e n tru u n popor.
Pr. ION IONESCU

BIZANŢUL ŞI TERITORIUL DANUBIANO-PONTIC
IN SECOLELE X—X IV *
T eritoriul d in tre D unăre şi M area N eagră, fosta provincie rom ană
Scytia M inor, denum it uneori Dacia p o n tic ă 1, poate fi considerat, pe
bună dreptate, m arto ru l u nor evenim ente cu o profundă rezonanţă în
istoria Rom âniei. A fost în p erm anenţă o poartă deschisă spre lum ea
bizantină, m ediu optim de propagare a trad iţiilo r politice, sociale şi cul
turale venite din Im periu şi, totodată, u n suport solid al legăturilor n e
în tre ru p te cu P a tria rh ia ecum enică din C onstantinopol, izvorul O rtodo
xiei ecumenice.
C ontinuitatea rom ânilor, pe acest coridor predilect de scurgere a
cotropitorilor, a fost m enţinută p rin tr-u n puls continuu al unei vieţi
religioase, atestată în Dobrogea încă din prim ele secole ale creştinis
m ului. P rin crearea u n o r b u n u ri m ateriale şi sp iritu ale de cea m ai m are
valoare, localnicii au reuşit, de fiecare dată, să învingă vicisitudinile
tim pului, situîndu-se întotdeauna deasupra îm pilaţiilor la care au fost
s u p u ş i2.
In cele ce urm ează, pe baza afirm aţiilor cronicarilor bizantini, în 
cercăm să reconstituim un aspect ilu strativ, din care vrem să rezulte
•
Lucrare de sem inar susţinută In cadrul cursurilor de doctorat In Teologie,
la Institutul teologic universitar din Sibiu, specialitatea Bizantinologie, sub în d ru 
marea P.C. Pr. Prof. Dr. M ircea Păcurariu, ca re a d at avizul p en tru publicare.
1. S. M ehedinţi, Dacia pontică şl Dacia carpatică. O bservări antropogeograiice,
in voi. Dobrogea. Cincizeci de ani de viată românească. Bucureşti, 1928, p. 191—200.
2. Tudor M ateescu, Permanenţa şl continuitatea românilor In Dobrogea, Bucu
reşti, 1979, p. 5. Vezi şi C onstantin C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească
a Drobogei In hărţi m edievale şi moderne, Constanta, 1966, p. 5 ; idem, Formarea
poporului român, Craiova, 1973, p. 113— 116.
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im portanţa acordată de aceştia ţin u tu rilo r dobrogene, devenite m icul
B izanţ provincial al «Bizanţului de după Bizanţ».
îm p ă ratu l H eraclios (610—641) a inau g u rat o nouă form ă adm inis
tra tiv ă în Im periul bizantin, p rin îm p ărţirea teritoriilor în them e. Aces
tea erau conduse de un strateg, care reunea, în persoana sa, în treag a
p u tere civilă şi m ilitară. Scytia M inor a in tra t în acest sistem organi
zatoric încă din tim pul basileului C onstantin al IV -lea Pogonatul (6 6 8
— 685), fa p t confirm at de îm p ăratu l C onstantin al V ll-le a Porfirogenetul
(913—959)3, sp irit enciclopedic, de m are c ă rtu ra r :
«Dar de cînd neam ul u r ît de D um nezeu al bulgarilor a tre c u t
flu 
viul Istru, de atunci şi îm păratul, din cauza năvălirilor sciţilor (slavilor)
şi bulgarilor, s-a v ăzu t silit s-o aducă în situaţie de provincie şi să n u 
m ească în ea u n conducător de oşti. T recerea barb arilo r peste fluviul
Istru s-a în tîm p la t spre sfîrşitu l dom niei lui C onstantin P o g o n a t» 4. în
continuare, scriitorul a concretizat cele afirm ate p rin ştiri deosebit de
preţioase referitoare la configuraţia terito riu lu i danubiano-pontic : «Eparphia Sciţiei se află sub un conducător şi are 15 oraşe : Tomis, Dionysopolis, A crae, Callatis, Istros, C onstantiana, Zelpa, Tropaeum , Axiopolis, C ap id av a,. Carsos, Troesm is, Noviodunum , Aegissos şi H a lm y ris» 5.
Tot aceluiaşi basileu îi datorăm am in tirea altor date toponim ice : Sulina,
Chilia, delta D unării şi oraşul C o n sta n ţa 6.
F ără îndoială, şi în secolul al X -lea stăpînirea bizantină în Dobro
gea era efectivă, asigurată p rin tr-o serie de cetăţi şi o puternică flotă,
existentă încă din secolul anterior, cu sediul pe b ra ţu l C hilia la Licosto m o 7. C ronicarii Sim eon M a g iste r 8 şi Theophanes C o n tin u a tu s 9 m ăr
turisesc că în toiul luptelor cu bulgarii, din 917, drongarul Romanos,
îm preună cu flota sa de aici, a fost chem at în sp rijin u l arm atelor teres
tre. A şadar, bizantinii erau foarte in teresaţi să in tre în stăp în irea aces
to r regiuni fertile, pe care, în dauna u n o r m ari eforturi, le-au contro
lat, cu unele in term itenţe, pînă aproape de sfîrşitul secolului al X lV -lea.
C onform tradiţionalei diplom aţii bizantine, în 968, la apelul îm pă
ratu lu i N ichifor al II-lea Focas (963—969), cneazul K ievului, Sviatoslav,
a ven it în fru n tea unei puternice arm ate îm potriva bulgarilor. Aceştia
e rau colonizaţi la g ran iţa im periului cu titlu l de federaţi. In schim bul
unor subsidii anuale, asigurau paza frontierelor de nord. D em nitarul
ru s a ocupat B ulgaria cu «80 de oraşe de la D unăre şi s-a aşezat să
onezească în Pereiaslaveţ, luînd d ări de la greci». M ajoritatea localităţi
lor m enţionate de cronicar se aflau în Dobrogea de astăzi. E vident, ex
presia nu treb u ie lu ată ad-litteram , ci cu a p ro x im aţie 10.
3. A drian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare.
Dobrogea, Bucureşti, 1979, p. 151.
4. Fontes Historiae Daco-Romanae (se v a cita mai d ep arte F.H.D.R.) voi. II,
Bucureşti, 1970, p. 671.
5. Ibidem.
6. Ibidem, p. 661.
7. A drian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 152. Vezi şi R. Florescu şi
R. Ciobanu, Problema stăplnirii bizantine In nordul Dobrogei In sec. IX—X I, In
«Pontica», 1972, nr. 5, p. 381—396.
8. F.H.D.R., II, p. 631.
9. Ibidem , p. 675.
10. Ion Barnea, Ştefan Ştefănescu, Din Istoria Dobrogei (se v a cita în conti
nuare D.I.D. voi. III, Bucureşti, 1971, p. 14
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Toate insistenţele îm p ăratu lu i Focas,
adresate lui Sviatoslav, în
vederea părăsirii teritoriilor, au răm as fă ră rezultat. P e n tru în lă tu ra re a
'm ejdiei, au fost chem aţi pecenegii care, în 969, au atacat Kievul,
pă alungarea duşm anilor, cneazul şi-a re lu a t vechile poziţii, ex p rim indu-şi intenţiile : «Nu-m i place să stau la Kiev, v reau să trăiesc în
P ereiaslaveţul de pe D unăre. Acolo este inim a ţă rii m ele, acolo se adu
c ă toate bun ătăţile : din G recia aur, ţesături, vin şi to t felul de fru cte ;
din Cehia şi U ngaria a rg in t şi cai, din R usia blănuri, ceară, m iere şi
r c b i» n . Din cele arătate, reiese im p o rtan ţa acestor m eleaguri bogate,
care aduceau localnicilor o prosperitate economică şi schim buri com ercia
le intense 12. P e n tru străin i erau locuri de m are atracţie şi sursa m ultor
conflicte.
Noul îm p ărat Ioan Tzim iskes (969— 976), după cum relatează cro
nicarul Leon Diaconu : «H otărî să înceapă tra ta tiv e de pace cu Svia
toslav, conducătorul arm atei ruse, trim ise la dînsul soli, vestindu-i să
prim ească răsp lata prom isă de îm p ăratu l N ichifor, p en tru invadarea
Moesiei şi să se re tra g ă în ţin u tu rile lor de.baştină şi în Bosforul cim erian,
iar Moesia s-o lase rom anilor cărora li se fcuvine, precum şi p artea care
ţinea din vechim e de M acedonia» 13. R uşii nu au onorat însă ofertele
bizantine. Din contră, au în tre p rin s noi incursiuni în Peninsula Balca
nică, am eninţînd chiar şi in teg ritatea C o nstantinopoluluiVl. Basileul
r u a răm as nepăsător la aceste m anifestări provocatoare. A început
pregătirile în vederea unei co nfruntări decisive. D upă o luptă aprigă a
cucerit P reslavul, capitala ţara tu lu i bulgar, apoi Pliska, D inia şi în final
D urostorul (Dorostolon, S ilistra, D rista), devenit cen tru l adm inistrativ
al noii them e P aristrion.
Cronica lui Skilitzes-K edrenos şi a lui Ioan Zonaras relatează că
după capitularea inam icului s-au p rezen tat la î m p ă r a t: «din Constanteia şi din alte fo rtăreţe — ridicate dincolo de Istru — soli, care cereau
iertare p e n tru faptele rele săvîrşite, predîndu-se îm preună cu apele fo r
tăreţe, p rim indu-i cu blîndeţe «îm păratul» a trim is oam eni să preia for
tăreţele şi oaste îndestulătoare p e n tru paza lor». Mai departe se
spune : «Iar după ce ruşii au plecat cu corăbiile, îm p ă ra tu l,. în tărin d
cetăţile şi oraşele de pe m alurile fluviului şi lăsînd garnizoană îndestu
lătoare, s-a întors în ţa ra rom eilor» 15. R elatările p rezentate duc la iden
tificarea unei populaţii stabile în stînga D unării, d iferită de trib u rile
m igratoare, g ru p ată în ju ru l u n o r cetăţi, avînd conducători proprii.
F ortăreaţa de la C onstanteia a r p u tea fi C onstanţa zilelor noastre. In
acest sens, ne gîndim la afirm aţiile îm p ăratu lu i C onstantin al V ll-lea
Porfirogenetul, care m enţiona acest oraş, unde, se crede, exista în seco
lul al X -lea, u n j u p a n a t16. D atorită supunerii rapide a bulgarilor, local
11. G. Popa Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, V II. Cronica lui Nestor,
Bucureşti, 1935, p. 71— 73.
12. Dan Gh. Teodor, Rom anitatea carpato-dunăreană şl Bizanţul In veacurile
V—XI e.n., Iaşi, 1981, p. 53.
13. P.H.D.R., II, p. 679.
14. A. V asiliev, Histoire de l'em plre bizantin, t. I, Paris, 1932, p. 423.
15. P.H.D.R., III, Bucureşti, 1975, p. 141— 143; 213—217.
16. Eugen Stănescu, Byzance et Ies Pays roumalns au x IX -e-X V -e sibcles, In
A d e s du X lV -e Congrks International des itu d e s byzantlnes, voi. I, Bucureşti, 1974,
p. 398; Petre Diaconu, Români, bizantini, bulgari, pecenegi la Dunărea de Jos, în
«Revista d e istorie», t. 34, 1981, nr. 6, p. 1125.
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nicii au fost nevoiţi să pactizeze cu tru p ele lui Sviatoslav şi să întoarcă
arm ele îm potriva vechilor protectori bizantini. P rin solii trim işi, ei re 
cunoşteau din nou suzeranitatea bizantină şi îm p ăratu l Ican Tzim iskes i-a
p rim it cu generozitate, dovedind gratitu d in ea sa p e n tru loialitatea lor
de odinioară.
Noua them ă, denum ită şi M esopotam ia A p u s u lu iil, era com andată
de un strateg şi cuprindea : B ulgaria răsăriteană, terito riile nord-dunărene şi P o ntul E uxin I8. în perioada im ediat urm ătoare anului 971, auto
rită ţile bizantine au in iţia t un proces v a st de refacere şi consolidare a
obiectivelor strategice, cu o m are pondere în sistem ul adm in istrativ al
provinciei, aflate la : D urostorum , Capidava, Troesm is, Axiopolis, Noviodunum , Dinogeţia, Beroie, C arsium etc. Totodată, cetăţile enum erate
au constituit adevărate bastioane de ap ărare autohtonă în calea popoa
relor m igratoare : pecenegi, uzi, cum ani, tă ta ri (mongoli) şi turci. Tot
acum , s-a construit, în tr-o poziţie deosebit de avantajoasă, puternica
fo rtăreaţă de la Păcuiul lui Soare. A ceasta a devenit o bază m ilitară şi
u n punct de control în ain tea oricărui acces naval spre capitala them ei,
Dorostolon, şi, im plicit, la trecerea din M untenia în Dobrogea 19.
în tim p u l îm p ăratu lu i Vasile al II-lea B ulgaroctonul (976— 1025),
im periul bizantin a cunoscut apogeul p u terii sale. M area cam panie în
trep rin să în 1014, îm potriva bulgarilor, s-a te rm in a t cu o victorie de
răsunet. B ulgaria apuseană, condusă de ţaru l Sam uil, cu capitala la
O hrida, în M acedonia, a fost cucerită şi îm p ărţită în them e. în 1018,
în treg spaţiul danubiano-balcanic e ra supus a u to rităţii de la Constan
tin o p o l20. Basileul a continuat să acorde aceeaşi atenţie, ca şi prede
cesorul său, terito riilo r de la D unărea de Jos, iar în mod special celor
dobrogene. O serie de fo rtă re ţe din ju ru l fluviului şi al ţărm u lu i pontic,
deja am intite, şi-au m odificat aspectul. A u fost în tă rite sau extinse,
adăugîndu-li-se noi dependinţe auxiliare, adaptate u n u i nou stadiu
17. N. Oikonomides, Recherches sur l'hlstolre du Bas Dartube au x X — X I sfecle.
La M esopotam ie de l'O ccident, în Revue des 6tudes sud-est europdennes, t. III,
1965, nr. 1—2, p. 57—79. Vezi şi Eugen Stănescu, Denumirile bizantine ale regiunii
de la Dunărea de Jos — In secolele X—X II — şl sensul lor istoric, In «Studii şi
cercetări de istorie veche», t. 19, 1968, nr. 3, p. 469—490.
18. N. Bănescn, Les duch&s byzantins de Paristrion (Paradunavon) et de Bul
garie, Bucureşti, 1946, p. 45—4 6 ; Precizări Istorice cu privire la ducatele bizantine
Paristrion (Paradunavon) şi Bulgaria, In «An. A cad. Rom., Mem. Sect. Ist.», S. III,
t. XXVI, Bucureşti, 1943— 1944, p. 67—68 i A c e la ş i: Cele mai ve ch i ştiri bizantine
asupra românilor de la Dunărea de Jos, In «Anuarul Institutului de Istorie naţională
din Cluj», voi. I, Cluj, 1921— 1922, p. 140— 160; Dobrogea bizantină. Ducatul de Pa
ristrion, în voi. Dobrogea. Cincizeci de ani... p. 297—303; Bizanţul şi romanitatea
la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1938, p. 22—2 3; Les premiers t&moignages byzantins
sur les roumains du Bas Danube, în
«Byzantinisch-N eugriechischen Jahrbiichern».
W eimar, 1922, p. 289; V echiul stat bulgar şi Ţările Române, In «An. Acad. Rom.
Mem. Sect. Ist»., S. III, t. XXIX, Bucureşti, 1946— 1947, p. 261—296; Dobrogea bi
zantină, Cernăuţi, 1938, p. 6.
19. Ion Barnea, D.I.D., III, p. 80—87 | P etre Diaconu, D um itru V îlceanu, Păcuiul
lui Soare, cetatea bizantină, voi. I, Bucureşti, 1972, p. 22—2 5 ; P etre Diaconu, Silvia
Baraschi, Păcuiul lui Soare, aşezare m edievală (secolele XIII—XV), voi. II, Bucu
reşti, 1977; P etre Diaconu, Rolul cetăţii din insula Păcuiul Iui Soare Iri cadrul situa
ţiei politice a Dobrogei la slirşitul secolului al X-lea în «Pontica», 1969, nr. 2,
p. 395— 400.
20. Stelian Brezeanu, O Istorie a Im periului bizantin. Bucureşti, 1981, p. 109—111.
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„pus în dezvoltarea economico-socială a them ei Paristrion. Aceste edi'j erau supravegheate de flota bizantină de la D urostorum , care
tru la în perm anenţă p rin zonă.
Georgios K edrenos relatează că d atorită u n o r conflicte intervenite
tre conducătorii trib u rilo r pecenege, T yrach şi K agen, cel din urm ă,
îm preună cu un n u m ăr m asiv de supuşi, s-a refu g iat în Im periul bizan
tin. Iniţial, s-a adăpostit pe o m ică insulă în apropierea D urostorum ului
(probabil P ăcuiul lui Soare), de unde şi-a făcu t cunoscută in ten ţia de a
intra în serviciul îm păratului. T rim is la C onstantinopol de strateg u l
them ei P aristrion, basileul C onstantin al IX -lea M onom ahul (1042—
1055) l-a p rim it cu bunăvoinţă, acordîndu-i titlu l de patriciu. D upă ce
a fost botezat i s-au în cred in ţat «trei fo rtăreţe din cele ridicate pe
m alurile Istrului» 21. P resupunem că aceste cetăţi se găseau în nordul
Dobrogei.
C ronicarii bizantini nu au p u tu t cunoaşte îndeaproape ap arten en ţa
etnică a popoarelor barbare, d ato rită caracteru lu i nom ad, al acestora.
P rin noţiunea de «sciţi» ei designau, evident, în tr-u n sens peiorativ, pe :
uzi, pecenegi, cum ani etc., stabiliţi tem p o rar pe fostul terito riu scitic.
Iată ce scria M ihail A ttaliates : «Iar sciţii de lîngă Istru şi dînşii, auzind
de nobleţea şi de vitejia îm p ăratu lu i (Nichifor al III-lea B otaniates,
1071— 1081, n.n.) şi că d reap ta sa e gata să fie în acelaşi tim p darnică
eu slujitorii săi şi am eninţătoare p e n tru vrăjm aşii care-i stau îm potrivă,
intîlnindu-se în g în duri cinstite, trim iseră soli la dînsul ca să ofere şi
ei g aranţii de supunere. Şi solii, dînd asigurări «de supunere», i-au
pedepsit aspru în ain tea lui pe cei dovediţi că se răzvrătiseră şi se u n i
seră cu pecenegii în vrem ea precedentului îm părat» (Mihail al V ll-lea
Ducas, 1071— 1078)22. Aici, cronicarul a făcut, totuşi, o distincţie în tre
«sciţii de lîngă Istru», p rin care, se pare, înţelege pe localnicii din p ăr
ţile danubiano-pontice, a căror solie s-a p rezen tat la noul îm părat, condam nînd excesele predecesorului său, şi pecenegi, o etnie aparte.
U na d intre m arile personalităţi bizantine, M ihail Psellos, a in serat
în «Cronografia» sa şi o însem nare lapidară referitoare la «ţara sci
ţilor» 23. Este de presupus că sub această denum ire scriitorul bizantin
să fi m enţionat actuala Dobroge, în an tichitate S cytia Minor.
A na Com nena, relevînd luptele tatălu i ei, îm păratul Alexios I
Com nenul (1081— 1118), cu pecenegii, p u rta te în regiunile danubiene,
sem nala existenţa u n o r form aţiuni statale dobrogene, care încercau să
se desprindă de sub tu te la bizantină 2/*. Un neam scitic, p răd at zi de zi
de sarm aţi, părăsindu-şi sălaşele, a coborît la D unăre. Cum aveau ne
voie să se înţeleagă cu cei care locuiesc la D unăre, căzînd de acord
asupra acestui lucru, au in tra t în tra ta tiv e cu conducătorii lor, cu Tatos,
n um it şi Chalis, şi cu S esthlav şi cu Satza... unul, ţinînd în stăpînirea
sa D ristra, ceilalţi V icina şi celelalte. D upă ce s-au înţeles cu aceştia,
trecînd D unărea fă ră team ă de acum încolo, p răd au ţin u tu l învecinat,
21.
22.
23.
24.

F.H.D.R., III, p. 153.
Ibidem, p. 75—77.
Ibidem , p. 47.
Constituirea statelor ieudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 21.
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ocupînd chiar şi unele o răşe le» 2S. T extul a d at naştere la o serie de
controverse în leg ătu ră cu originea acestor conducători şi n a tu ra for
m aţiunilor pe care le conduceau. T rei inscripţii descoperite la M ircea
Vodă, M urfatlar şi A xiopolis (jud. Constanţa) p a r a lăm uri cît de cît
lucrurile. P rim a datează din 943 şi am inteşte de «jupan D im itrie», iar
a doua şi a treia, din aceeaşi perioadă, vorbesc de «jupan Gheorghe»
şi de «Voislav». A ceştia erau conducătorii unor form aţiuni politice lo
cale în ain te de venirea pecenegilor. Deci, noile form e de organizare s-au
clădit pe cele existente anterior, avînd un su b strat rom ânesc, in diferent
de originea căpeteniilor. In zona D unării de Jos, tra d iţia politică şi eco
nom ică bizantină e ra m ai pu tern ic im pregnată în rîn d u l populaţiei
autohtone, decît în restu l te rito riu lu i26.
Theodoros Prodrom os am inteşte în tr-u n panegiric închinat îm păra
tului Ioan al II-lea C om nenul (1118— 1143) şi de «Sciţia cu m ii de
lim b i» 27. E ra un fa p t dem n de to ată lau d a ca fosta provincie Scytia
M inor să fie o p arte com ponentă a Im periului. D iversitatea lingvistică
din terito riile nord-dunărene, sesizată şi de alţi cronicari, s-a dato rat
trib u rilo r barbare, care vorbeau felu rite lim bi şi dialecte.
Ioan K innam os, secretar im perial, prezentîndu-ne com paniile vic
torioase ale îm p ăratu lu i M anuel I C om nenul (1143— 1180), s-a re fe rit şi
la terito riu l dobrogean. In 1148, aflîndu-se în apropierea Filipopolei
(Plovdiv, Bulgaria), basileul a fost inform at de incursiunea dezastruoasă,
în trep rin să de cum ani în ţin u tu rile de peste Istru. La auzul acestor
cu trem urătoare ştiri, îm p ăratu l s-a în d re p tat spre zona îm pricinată.
P e n tru a în tă ri capacitatea ofensivă a arm atei tere stre, a poruncit să fie
adusă şi flota din Bizanţ. în tre tim p, basileul a fost în ştiin ţat că ina
m icul a lu a t o bogată p rad ă şi s-a retras în nordul fluviului. A jungînd
la D unăre, un barcagiu i-a rip o stat : «Dacă îm p ăratu l se în g rijea de
nevoile noastre, nici Dem nitzikos n -a r fi fost cucerit... şi nici bunurile
noastre n -a r fi fost lu ate şi duse de b arbari după b u n u l lor plac !».
M anuel I i-a răspuns indignat : «Să nu fiu eu acela căruia D um nezeu
i-a încred in ţat conducerea rom eilor (bizantinilor, n.n.) dacă sciţii (cuma
nii n.n.) n u vor plăti îndată p e n tru îndrăzneala lor». îm p ă ratu l nu a mai
aşte p tat sosirea corăbiilor. A lăsat o p a rte din efectivul său m ilitar pe
m alul sudic, iar cu 500 de soldaţi a tre c u t D unărea pe un pod alcătuit
din bărci. S -a continuat insistent u rm ărirea cum anilor, term in a tă cu o
strălucită victorie b iz a n tin ă 28.
C etatea Dem nitzikos a fost identificată cu fosta aşezare feudală
tim purie de la D in o g etia-G arv ăn 29, iar locul de trecere al D unării s-a
presupus a fi vadul de la N oviodunum -Isaccea30.
25. P.H.D.R., III, p. 89.
26. Ion Barnea, D.I.D., III, p. 139— 146, cu bibliografia p ro b le m e i; idem. M onu
m ente creştine şi viata bisericească In secolele V II—XIV, In voi. M onum ente isto
rice şi izvoare creştine. M ărturii de străveche existentă şi de continuitate a rom ă-,
nilor pe teritoriul Dunării de jos şt al Dobrogei, Galaţi, 1987, p. 87.
27. F.H.D.R., III, p. 79.
28. Ibidem, p. 233—235.
29. Ion Barnea, D./.D., III, p. 159— 160.
30. Drd. M ihai Spătărelu, Opera istorică a cronicarului bizantin Ioan Kinnamos
şi importanta ei pentru istoria României, In M itropolia M oldovei şi Sucevei, LXII
(1986), nr. 6, p. 77—78.
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Un nou succes m ilitar, ob ţin u t de îm p ăratu l M anuel I, în 1166,
îm potriva ungurilor, a p rile ju it aceluiaşi cronicar să evidenţieze rolul
deosebit îndeplinit,- în realizarea obiectivului propus, de arm ata lui Leon
Vatatzes. A cesta «aducea altă oaste num eroasă din altă parte, ba chiar
şi o m are m ulţim e de vlahi, despre care se spune că sînt colonii de
dem ult ai celor din Italia, îi poruncea să năvălească în ţa ra hunilor
dinspre ţin u tu rile de lîngă P ontul zis E uxin, de unde nim eni, niciodată
nu a n ăv ălit asupra lo r » 31. Aici este afirm ată clar originea etnică a
rom ânilor, d ar a răm as p e n tru m ulţi incertă regiunea de unde prove
neau 32. Indicarea M ării N egre ca punct de lansare a u n u i atac îm potriva
U ngariei confirm ă şi locul de provenienţă al ostaşilor. Conform acestei
inform aţii, putem deduce existenţa unei populaţii rom âneşti m ajoritare
în Dobrogea, suficientă p e n tru a p u tea asigura potenţialul necesar unei
arm ate 33.
A buzurile fiscale ale îm p ăratu lu i Isaac al II-le a Angelos (1185—
1195) au provocat m area răscoală a fraţilo r P e tru şi Asan, vlahi (ro
mâni) din zona T îrnovei 34. Incepînd cu anul 1185, m işcarea de p ro test
a lu a t u n caracter de em ancipare naţională, fiind susţinută p rin tr-u n
aju to r constant de rom ânii şi cum anii de pe celălalt ţărm al fluviului.
Legăturile d in tre populaţiile de pe am bele m aluri ale D unării «nu s-au
în tre ru p t total n icio d a tă » 33. N ichita C honiates rem arca solidaritatea
creată cu acest prilej : «Iar b arb arii lui A san care au tre c u t Istru l şi
s-au u n it cu sciţii (cum ani, n.n.), după ce au în ro la t de acolo în voie o
m are m ulţim e de aliaţi, se în to arseră în p a tria lor, .în Moesia» 36. Teodor
Scutariates a su b lin iat caracterul am bivalent al noii form aţiuni statale,
care reu n ea «domnia m isienilor (vlahilor, n.n.) şi a bulgarilor în tr-u n a
singură cum fusese odinioară» 37.
O dată cu ascensiunea Im periului v la h o -b u lg a r38, acesta şi-a p ierd u t
tre p ta t caracteru l rom ânesc. T eritoriul danubiano-pontic, deşi n u a
in tra t în graniţele noului stat, s-a aflat, totuşi, p e n tru puţin tim p, în tr-o
stare dependentă. A cest fa p t s-a întîm plat, m ai ales, în tim pul lui Ioan
Asan al II-lea (1218— 1241) care «proiectase să unească sub sceptrul său
cele două Dacii, şi să form eze astfel un m are reg at rom ân, care s-a r fi
31. P.H.D.R., III, p. 239.
32. Ion Barnea, DID, III, p. 160— 161.
33. Tudor M ateescu, op. cit., p. 13.
34. Kekaum enos a vorbit In term eni categorici despre originea dacă a acestui
popor, răspîndit de la nordul Dunării spre sudul Peninsulei Balcanice şi nu in v e rs !
Cf. F.H.D.R., III, p. 41. Vezi G eorge M urnu, Studii Istorice privitoare Ia trecutul ro
mânilor de peste Dunăre, Bucureşti, 1984, p. 78— 129.
35. G. I. Brătianu, O enigmă şi un miracol is to r ic : poporul român, Bucureşti,
1988, p. 91.
36. P.H.D.R., III, p. 259.
37. Ibidem , p. 417.
38. N. Bănescu, O problemă de istorie m e d ie v a lă : crearea şl caracterul statu
lui A săneştilor, în «An. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist», S. III, t. XXV, Bucureşti, 1943
—1944, 'p. 543—590; Adolf A rm bruster, Romanitatea românilor, istoria unei idei,
Bucureşti, 1972, p. 2 5 1 G. I. Brătianu, Tradiţia istorică despre Întem eierea statelor
româneşti, Bucureşti, 1980, p. 51—83.
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întins de la C arpaţi la H aem us şi M unţii Rodopi» 39. A tunci sta tu l Asăneştilor a cunoscut o adevărată perioadă de strălucire, devenind o m are
p u tere în Balcani. T eritoriile stăp în ite se întindeau de la M area A driatică pînă la M area N eagră şi de la O hrida, A drianopol pînă la D unăre 40.
D atorită circum stanţelor nefavorabile, B izanţul n u a m ai a v u t o
prezenţă activă la g urile D unării. Cu toate acestea, legăturile d intre
rom ânii dobrogeni şi lum ea bizantină au continuat şi în perioada Im pe
riu lu i de la Niceea (1204— 1250), p rin interm ediul eparhiei de la Vic in a 41. M ihail al V lII-lea Paleologul (1258— 1232), resta u ra to ru l Im pe
riului, a încercat recu p erarea vechilor posesiuni danubiene pe fondul
unei alianţe rezu ltată din căsătoria fiicei basileului, Eufrosina, cu hanul
tă ta r Nogai (1272) ia. A cest acord a fost necesar deoarece, H oarda de
A ur a devenit în tre tim p o fo rţă politică im portantă. A vea o reprezen
tan ţă p erm anentă la Isaccea, de unde exercita un control şi o in fluenţă
directă în spaţiul cuprins în tre D unăre şi Balcani. M ihai Holobolos
constata cu entuziasm rein sta u rare a stăp în irii bizantine în ţin u tu rile
vechiului P aristrio n : «S-au b u c u ra t de tine că le eşti îm p ărat (Mihail
al V lII-lea, n.n.) şi m ulte insule paristrien e au re n u n ţa t la răscoala
p lănuită şi şi-au d at seam a că au fost supuse şi asuprite de stăp în i fără
d rep tu ri legitim e» 43..
P resiunea am eninţării mongole, coroborată cu unele tensiuni in
terne, a determ in at pe su ltanul de Iconium , îm preună cu u n g rup m are
de partizani, să ceară perm isiunea basileului în vederea obţinerii unui
loc de refugiu în Im periul bizantin. îm p ă ra tu l M ihail al V lII-lea «le-a
d at ca loc ţin u tu l Dobrogea, care este un colţ bun, cu apa şi aerul p u r
tătoare de săn ătate şi frum useţe» 'A. Este străb ătu t, ne spune Nicephoros
Vlem m yde, de fluviul D anubius care se îndreaptă spre P ontul Euxin,
înconjurînd «cu fel de fel de canale insula Peuce» 45 (Delta D unării). In
acest cadru pitoresc, o p a rte din tu rcii selgiucizi, conduşi de Sari Saltîk,
şi-au stab ilit reşedinţa la Babadag 46.
Spre sfîrşitul veacului al X lII-lea, în terito riu l danubiano-pontic
şi-au făcut apariţia negustorii gen o v ezi 47 şi veneţieni care, tre p tat, în
d etrim entul celor bizantini, au in stitu it un adevărat monopol în traficul
39. A. Ubicini, Originile Istoriei românilor. Paris, 1866, p. 120— 123, la Mircea
M uşat şi Ion A rdcleanu, Dc Ia Statul gcto-dac Ia Stalul român unitar, Bucureşti,
1983, p. 9.
40. C onstantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mal
vechi tim puri şi pînă astăzi, Bucureşti, L975, p. 191.
41. Vezi sigiliul lui Gherman al II-lea, patriarh u l Constantinopolului, In p eri
oada Im periului de la N iceea, ajuns pe m eleagurile dobrogene, prin interm ediul
vreunei scrisori ad re sate de acesta, ierarhului de la Vicina. Cf. I. Barnea, Arta
creştină 1n România, voi. II, Bucureşti, 1981, p. 232.
42. Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotici, Ivancu, Bucureşti, 1985, p. 27, idem.
Studiile pontice ale lui Gheorghe Brătianu, In voi. Confluenţe, istoriografice româ
neşti şi europene, G heorghe Brătianu, Iaşi, 1988, p. 93.
43. P.H.D.R., III, p. 455.
44. A urel Decei, Problema colonizării turcilor selgiucizi în Dobrogea secolului
al X lII-lea, în Relaţii rom âno-orientale. Bucureşti, 1978, p. 179— 180.
45. P.H.D.R., voi. IV, Bucureşti, 1982, p. 103.
46. Călători străini despre ţările române, voi. I, Bucureşti, 1968, p. 10.
47. Barbu T. Cîmpina, Despre rolul genovezilor Ia Gurile Dunării în sec. XI
—XV, în «Studii. Revistă de istorie şi filozofie», VI (1953), nr. 1, p. 191—236.
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ercial din zonă. P o rtu rile de la Vicina, Chilia, Licostomo şi P ontul
xin au devenit centre cu o însem nată pondere în schim burile de m ări ce soseau din C onstantinopol, Caffa, M area de Azov, Trebizonda şi
rem ul O rient. în aceste condiţii, Dobrogea a cunoscut o dezvoltare
pidă, ce a perm is afirm area unei noi form aţiuni statale rom âneşti,
ată în strînse legături cu Bizanţul.
In prim a p a rte a secolului al X lV -lea, p artea de nord a Dobrogei,
ă la gurile D unării, a in tra t în stăpînirea dom nului Ţării Rom âneşti,
arab I (1310— 1352), situ aţie m enţinută şi sub Nicolae A lexandru
arab (1352— 1364)48 T ot atunci, în ain te de îm părţirea Bulgariei în
cele două ţara te, de T îrnovo şi respectiv de Vidin, terito riu l cuprins
Intre V arna şi Caliacra, desprins din cel bulgar, a constituit nucleul
noului stat, «Ţara Cavarnei», a m in tit în tr-o diplom ă sem nată de Ioan
Asan al I I - le a /l9. A ceastă «ţară» cuprindea şi cetăţile aflate pe litoralul
Mării Negre, asigurînd astfel legătura lor cu Bizanţul.
D isensiunile create în Im periul bizantin, în 1346, din pricina lu p te 
lor politice p en tru tron, în tre rivalii : Ioan al V -lea Paleologul şi Ioan
al V l-lea Cantacuzino, i-au p rile ju it lui Balica, prim ul conducător,
despre care avem ştiri, al Cavarnei, iniţierea unui larg proces de conso
lidare autonom ă a statu lu i său. Totodată, s-a aliat îm părătesei A na de
Savoia, m am a lui Ioan al V -lea Paleologul, p rin trim iterea unui detaşa
m ent m ilitar sub com anda fraţilo r săi, Dobrotici şi Teodor. D atorită
rolului deosebit îndeplinit de arm ata sa, Dobrotici a prim it titlu l de
strateg şi i s-a d at în căsătorie fiica dem nitarului A pokaukos50. In tre
timp, după îm păcarea celor doi pretendenţi, Ioan Cantacuzino «a pornit
însuşi cu oaste, avînd cu sine şi pe tîn ă ru l îm p ărat (Ioan al V -lea Paleo
logul, n.n.) şi, după ce a ajuns la M idia, i-a trim is vorbă lui Dobrotici
să i se supună şi să predea cetatea. Iar acela, văzînd că îi este cu nepu
tinţă să ridice arm ele îm potriva îm păratului, a căzut la înţelegere şi i-a
predat cetatea. îm p ăratu l l-a învrednicit de bunăvoinţa şi p u rta rea de
g rijă ce i se cuvenea şi l-a rîn d u it p rin tre rom eii cei mai de vază» 51.
Aceste ştiri le deţinem chiar de la îm p ăratu l Ioan al V l-lea C antacu
zino (1341— 1354), devenit u lte rio r cronicar. Cu prilejul acestei expe
diţii, Dobrotici, recunoscînd suprem aţia politică bizantină, a fost inves
tit cu în altu l titlu nobiliar de «despot», acordat u nor m em bri ai fam i
liei im periale sau m arilor conducători politici ai statelo r de la graniţele
Bizanţului 52.
Dobrotici a preluat, din 1348, conducerea «Ţării Cavarnei», fiind în
relaţii de vasalitate faţă de îm p ăratu l Ioan al V -lea Paleologul (1341—
1391). T rep tat însă, au in te rv en it şi unele diferende în tre a c e ş tia 53. Ioan
al V -lea Paleologul, dorind să realizeze o coaliţie antiotom ană şi să
preia controlul fostelor provincii bizantine din Balcani şi de la D unărea
48. A drian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 177— 178.
49. N. Iorga, V eneţia in Marea Neagră, I, Dobrotici, în «An. A cad. Rom. Mem.
Socţ. Ist.», S. II, t. XXXVI, Bucureşti, 1914, p. 1044.
50. Ibidem, p. 1046.
51. F.H.D.R., III, p. 493— 495.
52. Ştefan Ştefănescu, DID, III, p. 349.
53. Ibidem.
B. O. R. — 8
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de Jos, a în treprins, în acest sens, o călătorie după ajutoare în U ngaria.
La întoarcerea sa de la Buda, călătorie fixată de cronicarul D em etrios
K ydones 54 la începutul anului 1366, a fost a re stat de Dobrotici la
V a rn a 55. A ctul trebuie p riv it ca o m ăsură legitim ă de apărare a dome
niilor sale îm potriva expansionism ului ungar şi b iz a n tin 56. Nu după
m ult tim p, la in terv en ţia lui Am edeo de Savoia, cu acordul lui Dobro
tici, îm p ăratu l a fost e lib e ra t57.
In a doua p a rte a secolului al X lV -lea, pe fondul unei decăderi
accentuate a B izanţului, Serbiei şi B ulgariei, Dobrotici a im prim at sta
tului dobrogean, care cuprindea acum aproape întreg spaţiul d intre
D unăre şi M are, un curs ascendent al dezvoltării economice, social-politice şi m ilitare, dobîndind un adevărat prestigiu în rîn d u l ţărilo r din
sud-estul E u ro p e i5S. în această perioadă, s-a încheiat şi o legătură
m atrim onială, p rin căsătoria lui M ihail, fiul îm p ăratu lu i Ioan al V -lea
Paleologul, cu fiica lui Dobrotici. P e n tru ginerele său, despotul dobro
gean a încercat, în 1374, să obţină chiar şi coroana T ra p e z u n tu lu i59.
în sp rijin u l cuscrului său, d e tro n at de A ndronic al IV -lea Paleo- I
logul (1376— 1379), D obrotici a fost nevoit să in terv in ă din nou în
Bizanţ. A participat, de asem enea, cu o puternică flotă, şi la blocada
C onstantinopolului, din anul 1379, luptînd îm potriva genovezilor®°.
D upă m oartea lui Dobrotici, în 1386, puterea a fost preluată, cu ace
laşi titlu, de fiul său Ivanco. Deşi era înconjurat de p u teri ostile poli
ticii sale, genovezi şi tu rci, el a încercat chiar o consolidare a terito riilo r
m oştenite de la tată l său. A in iţia t o nouă em isiune m onetară, ceea ce
dovedeşte m enţinerea unei stări de independenţă. R atificarea unor acor
duri în tre Bizanţ şi republicile italiene l-a determ inat pe Ivanco să se
adapteze noii situaţii. A încheiat pace şi un tra ta t com ercial cu genovezii la P era 61. în 1388 a fost în trep rin să o m are expediţie turcească în
teritoriile danubiene. Se presupune că în toiul acelor sîngeroase lupte,
despotul a decedat.
M ircea cel B ătrîn (1386— 1418), văzînd situaţia extrem de precară
clin zona D unării de Jos, a in te rv en it energic, în d ep ărtîn d im inentul
pericol ce am eninţa şi propria sa ţară. A eliberat Dobrogea cu S ilistra I
de sub efem era tu te lă otom ană, anexîndu-le Ţ ării R o m â n e şti62. Docu- I
54. F.H.D.R., IV, p. 525.
■
55. C. Moisil, Dobrotici şi Mircea cel Bătrîn, în voi. Dobrogea. Cincizeci de H
ani..., p. 308.
H
56. Drd. Emanoil Băbuş, C ontextul istoric bisericesc al Dobrogei in a doua H
jum ătate a secolului al X lV -lea, în «Biserica O rtodoxă Română», CV (1987), nr. 1— ■
2, p. 100— 101.
57. C. Moisil, op. cit., p. 308—309.
■
58. M. M. A lexandrescu-D ersca Bulgaru, Formarea ‘ D espoiatului lui D o b r o - H
t ici», în «Peuce», 1973— 1975, nr. 4, p. 246.
59. N. Iorga, op. cit., p. 1051— 1052.
60. Ştefan Ştefănescu, DID, III, p. 354.
61. Docum ente privind istoria României. B. Ţara Românească, veacul XIII, x rv H B
şi X V , Bucureşti, 1953, p. 34— 40.
62. Pr. prof. dr. N. Şerbănescu, Prof. dr. N. Stoicescu, Mircea cel M are (1
— 1418), 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Bucureşti, 1987, p.
Sînt analizate unele opinii în legătură cu an ex area Dobrogei' în cadrul Ţării R o m ţ^ H
neşti j Sergiu Iosipescu, Două chestiuni de geografie istorică; 1) In Podunavia
M arele Mircea V o ievo d al Ţării R om âneşti; 2) locul bătăliei de la *Rovine», în
Marele Mircea V oievod, Bucureşti, 1987, p. 433—436.
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ntele din 1390 şi 1391 consfiinţeau noua realitate. Voievodul se in tia : «terraru m Dobrodicii despotus» (despot al ţă rilo r lui Dobrotici) şi
T ristri Dominus» (domn al S ilistre i)63. Pe baza unui docum ent din
1406, reproducem titu la tu ra dom nitorului : «Io M ircea m are voievod şi
mn, din m ila lui D um nezeu şi cu d aru l lui D um nezeu, stăpînind şi
m nind peste toată ţa ra U ngrovlahiei şi a p ărţilo r de peste m unţi, încă
către p ă rţile tătă re şti şi A m laşului şi Făgăraşului herţeg şi dom n al
latului S everinului şi pe am îndouă părţile, pe toată Podunovia şi
;nă la M area cea M are şi stăp în ito r al cetăţii D îrsto ru lu i» 6'1. Şi nota
r e lui Chalcocondil confirm ă acest terito riu , a fla t sub patronaj rom â
n e , care se întindea din «Dacia peonilor» (Transilvania) pînă la M area
..eag ră G5.
R elaţiile d in tre voievodul nostru şi îm păratul bizantin erau încorate. M anuel al II-lea Paleologul (1391— 1425) ocrotea un contracanidat la tro n u l Ţării R om âneşti, pe care l-a p rim it în Bizanţ şi u rm ărea
iro m en tu l instalării lui 66.
De-a lungul glorioasei dom nii a lui M ircea cel B ătrîn, Dobrogea s-a
afla t în tr-o stare de prosperitate, iar localnicii au fost într-o legătură
perm anentă cu fraţii lor din Ţ ara Rom ânească. Din 1417, terito riu l
danubiano-pontic a in tra t în stăpînire turcească pînă în 1878.
In continuare, vom prezenta cîteva consideraţii de ansam blu, pe
care le dorim edificatoare în dovedirea intensităţii reale a vieţii bise
riceşti dobrogene.
Din răspunsul ţaru lu i Sim eon (893— 927) la o scrisoare a îm păra
tului Rom an I Lecapenos (920— 944), reiese că D urostorum ul e ra sub
control bizantin şi în secolul al IX -lea. T itu la tu ra lui Dam ian, prim ul
p a triarh bulgar, «m itropolit de D urostorum şi Preslav», este un indiciu
care adevereşte existenţa unui p uternic centru religios în această aşe
zare, ren u m ită încă din prim ele secole ale c re ştin ism u lu i67. îm păratul
Ioan Tzim iskes a desfiinţat P a triarh ia, recunoscută de antecesorul său,
doar din m otive politice, şi a organizat la D urostorum , în capitala
them ei P aristrion, sediul unei m itro p o lii68. A ceasta s-a aflat sub oblă
duirea canonică a P atriarh iei Ecum enice din Coonstantinopol, exceptînd
scurtul interval al anilor 1019— 1020, cînd a fost coborîtă la rang de
episcopie, fiind subordonată A rhepiscopiei de O h rid a 69.
S ăpăturile arheologice, efectuate în ultim ele p a tru decenii în Dofcrogea, au scos la lum ină num eroase vestigii creştine, dovedind, încă
o dată, continuitatea poporului rom ân în acest colţ de ţară, şi, totodată,
existenţa unei vieţi bisericeşti organizate în prezenţa unei ierarhii. Aici,
63. Hurm uzachi, Documente, I, 2, p. 322; 334.
64. Documente privind istoria României. B. Ţara Românească..., p. 50.
65. Expuneri istorice. Creşterea puterii turceşti. Căderea îm părăţiei bizantine,
trad. de V asile Grecu, Bucureşti, 1958, p. 63.
66. Ibidem, p. 19.
67. Ion Barnea, DID, p. 30.
68. Pr. prof. dr. M ircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodoxe Române, voi. I,
Bucureşti, 1980, p. 214; V iata creştină şi organizarea bisericească In ţinuturile Tom isuiui şi Dunării de Jos de la începuturi pînă în anui 1864, tn voi. Arhiepiscopia
Tom isului şi Dunării de Jos în trecut şi astăzi. G alaţi, 1981, p. 11—30.
69. Idem, Istoria Bisericii..., p. 191— 192; Ion Barnea, DID, III, p. 180— 181.
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lum ina Evangheliei lui H ristos a p ă tru n s adînc, fiind răsp în d ită p e n tru
prim a oară în inim ile evlavioase ale străm oşilor n o ş t r i c a r e , de la
început, şi-au v ă rsa t sîngele p e n tru ap ărarea credinţei, unica fo rţă care
a m en ţin u t vie u n ita te a localnicilor p rin intem periile veacurilor.
Pe m eleagurile situ ate la confluenţa D unării cu M area N eagră, s-au
rem arcat ierarhi de seam ă, cu m are zel m isionar, unii d intre ei apărînd
dreapta credinţă şi la sinoadele ecum enice. O serie de bazilici şi relicve
sfinte sîn t pînă astăzi m ărtu rii e l—vente ce vorbesc cu prisosinţă de
pietatea înaintaşilor de odinioară. «Cine păşeşte în atm osfera tainică a
acestor locuri este copleşit de o em oţie s f în ta 71, cunoscută de Moise
Proorocul, la auzul cuvintelor D om nului : «Locul pe care stai este
păm înt sfînt» (Ieşire 3, 5).
La C apidava (jud. Constanţa) s-a descoperit un ulcior de factură
rom ano-bizantină, din secolele X —X I I 72. Pe vas se găseau incizate : o
cruce, literele greceşti M 0 ( M i^ p 9 eou), NEKO (vixa)şi num ele IIE T PE
Inscripţia are o dublă im portanţă, lingvistică şi istorică, fiind p rin tre
cele mai vechi m ărtu rii scrise ale lim bii rom âne şi, im plicit, u n argu
m ent convingător în favoarea p eren ităţii creştinism ului la noi.
In com una M u rfatlar (jud. Constanţa), fostă B asarabi, se află cele
mai vechi lăcaşuri de cult de pe te rito riu l ţării noastre, păstrate integral
pînă astăzi : şase bisericuţe săpate în m asivul de cretă din regiune, datînd :— după unii — de la sfîrşitu l secolului al X -lea şi începiltul celui
urm ător 73 C onstatarea s-a făcut pe baza însem nărilor din bisericuţele
Bi şi B 4. D escifrarea celei dintîi, incizată în greacă «Luna m artie, indictionul 10» 74, a confirm at anul 6490 =■ 982, a doua indica 6500 = 992 7o,
iar a treia, foarte greu lizibilă din pricina deteriorării avansate preciza,
se pare, 6550 = 1042 76. M ajoritatea cercetătorilor le atrib u ie însă o
longevitate apreciabilă, situ în d u -le cronologic în secolul al V -le a 11.
D intre toate acestea, bisericuţa B 4 este cea m ai reprezentativă,
im punîndu-se şi p rin dim ensiunile ei relativ m ari (7 X 3,50 m). Spaţiul
îngust de la in trare, n u m it pronaos, este despărţit de naos p rin p atru
stîlpi im punători, de form ă p ă tra tă . P e n tru susţinerea naosului, încăpe
rea cea m ai spaţioasă, s-a prev ăzu t în mijloc, spre altar, u n stîlp de
sprijin, avînd de-o p a rte şi de alta cîte doi mai mici. Spre deosebire de
bisericuţele învecinate, trecerea din naos în a lta r se face p rin trei
in tră ri, faţă de una singură aflată în c e le la lte 78.
70. Arhiep. dr. Antim Nica, C uvînt Înainte, In voi. Arhiepiscopia Tom isulul şi
Dunării de Jos..., p. 7.
71. Ibidem .
{
72. A. Rădulescu, Un atestat străromănesc la Capidava, în «Pontica», 1970, nr.
3, p. 255—274.
73. I. Barnea, DID, III, p. 181; idem, M onum ente de artă creştină descoperite
pe teritoriul Republicii Populare Rom âne (II), In «Studii teologice», XII (1960), nr.
3— 4, p. 212—219.
74. Idem, A rta creştină..., p. 72.
75. Idem, D.I.D., III, p. 195.
76. G. M ihăilă, Iscripfil slave vech i de la Basarabi, în oStudii şi cercet
lingvistice», XV (1964), nr. 1, p. 45—47.
77. Pr. prof. dr. M ircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., p. 153.
78. I. Barnea, Arta creştină.., p. 58.
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Inscripţiile din in teriorul bisericuţei, scrise în lim bile slavă veche,
greacă şi gotă, ne reţin aten ţia în mod deosebit. Din prim a categorie fac
parte : (Eu) A ian (Dimian ?) p reotul m erg pe drum ( = călătoresc), pun
Îum înări p e n tru păcatele mele... om ule, în această biserică. Iar D um 
nezeu să vă m iluiască cu sfinţii părinţi. Am in. D im ian (luna) m a i79;
Ir. num ele T atălui şi al F iului şi al S fîntului D uh, s-a închinat nedestoinicul rob Simeon p rim a dată în biserică, în luna august, în 31...» 80 ;
«Căci este scris : B ate-voi păstorul şi se vor risipi oile» (Matei 26, 31 ;
îvlarcu 14, 27) 81; «A v en it părin tele aici, în acest loc... luna Octom brie,
4. A venit la noi... am scris... luna ia n u a rie » 82; «Iisus H ristos a bi
ruit» 83 şi «N erad păcătosul» 84. G rafitele în greacă cuprind : «Doamne,
a ju tă robului tău Iosif » 85 şi num ele Sf. Theodor, în dreptul unei ti
curi 86. Inscripţiile gotice au u rm ătoarele tex te : «Sfîntul Pud» 87 ; «Tu,
Doamne, (ajută-ne) ori de cîte ori în acest loc (ne rugăm ) către (Tine) în
genunchi, o, D um nezeule, N... U ...» 88; «E tris t dacă nu îngrijim de
ainîndouă vieţile (de) aici (pînă la) sfîrşit» 89 ; «Ne-a păzit cel binevoitor
de n -au în d răzn it să ne aţîţe (spurce) a lta ru l cu necinstirea» 90.
Tot aici se găseşte şi reprezentarea plastică a unui sfînt, aflat în tr-o
atitudine de orantă. Linia de contur, tra sa tă cu inten sităţi valorice ine
gale, defineşte caracterul personajului, im prim îndu-i un dinam ism h ie
ratic. Este d rap a t în veşm inte ce depăşesc glezna picioarelor, «brodate»
cu diferite form e circulare. P riv ită în ansam blu, execuţia, deşi naivă, a
însem nat o etapă im portantă în cristalizarea u nor scene iconografice,
în tîln ite u lte rio r în a rta noastră bisericească, în tr-o form ă desăvîrşită,
la m arile v e tre de sp iritu alitate o rto d o x ă 91.
în bisericuţa E 3 se află «N aşterea Dom nului», unica scenă creştină
identificată la Basarabi, fiind, totodată, cea m ai veche reprezentare de
acest gen din ţară. Concepută foarte sim plu, d ar sugestiv, viziunea, im a
ginată de autorul anonim , este rem arcabilă p rin tr-o deosebită originali
tate com poziţională92.
Şi p ereţii celorlalte bisericuţe reunesc o m ulţim e de sem na grafice :
cruci, chipuri de sfinţi, figuri geom etrice, corăbii, anim ale, plante,
scrieri runice, glagolitice etc. M ulte din in te rp re tă rile date acestor im a
79. G. Mihăilă, op. cit., p. 43.
80. Ibidem, p. 48.
81. Ibidem , p. 51.
82. Ibidem, p. 46.
83. Ibidem, p. 40.
84. Ibidem, p. 41.
85. Emilian Popescu, Inscripţiile din secolele IV — XII descoperite In România,
Bucureşti, 1976, p. 211.
86. I. Barnea, M onum ente creştine şi viaţa bisericească In secolele V II—XIV...,
p. 101.
87. Pr. Al. N. Stănciulescu, Contribuţii la descifrarea inscripţiilor de la Muriatlar (Basarabi), în «Biserica O rtodoxă Română», XCV (1977), nr. 9— 12, p. 1025.
88. Ibidem , p. 1029.
89. Ibidem.
90. Ibidem.
91. I. Barnea, A rta creştină..., p. 60.
92. Ibidem , p. 80.

118

BISERICA O RTODOXĂ R O M A N Ă

gini au răm as doar la stadiul prezum pţiilor, urm înd a fi elucidate şi
studiate m ai departe 93.
«S-au form ulat mai m ulte ipoteze asupra m onum entelor ru p estre
de la B asarabi. S-a em is şi ipoteza, pe care ne-o însuşim ,
afirm a
P r. Prof. M ircea P ăcu rariu că este vorba de o aşezare m înăstirească, o
«lavrâ a peşterilor», cum vom cunoaşte mai tîrziu. Prim ii vieţuitori, sih aştri sau pustnici, s-au aşezat în aceste locuri retrase, unde şi-au săpat
bisericuţe şi chilii, în care să trăiască şi să se roage, şi cavouri, în care
să fie îngropaţi. P resupunem că cea mai m are p arte d in tre vieţuitori
e ra u daco-rom ani» 94.
Prof. Em ilian Popescu a certificat existenţa unei episcopii la Axiopolis (Hinog, jud. Constanţa), în secolul al X l-lea. Inform aţia, deosebit
de preţioasă, a fost p relu a tă d in tr-u n «T ratat de transferuri», adică un
registru al P atriarh iei Ecum enice din Constantinopol, unde se consem
nau m utările ierarh ilo r din tr-o eparhie în alta, publicat de Je an D arrouzes. La n u m ăru l 53 al T ra ta tu lu i se m enţiona : «Fiind fă ră slujbă
)<JX°WK“ V ) (deţinătorului scaunului) de Axiopolis i s-a dat m ai întîi
(scaunul cetăţii) A bydos şi apoi cel de A pros ( Tu 'AfcioonoXeu)? oxoXdCovti
45607} itpo'tepov â) "A poS oî, ooTepov Se x a l o ” Ai:p<Dî)» 95.
P ornind de la acest tex t, Prof. E. Popescu a a ră ta t că în tim pul
invaziei cum ane din 1095, cînd în B izanţ dom nea Alexios I Com nenul
(1081— 1118), episcopul din Axiopolis s-a refugiat la C onstantinopol, de
unde, nu după m ult tim p, a fost trim is în scaunul m itropolitan din
Abydos, iar apoi la Apros. Probabil, în capitala Im periului, ierarh u l din
Dobrogea a fost ridicat la noua dem nitate necesară postului pe care
urm a să-l ocupe.
Din im portanţa pe care o deţinea cetatea în cadrul sistem ului adm i
nistrativ al them ei P aristrion, a deriv at o altă ipoteză, care pledează în
favoarea identificării la Axiopolis a u nui centru m itropolitan. In acest
caz, arhiereu l a fost num ai tra n sfe ra t la noua eparhie. Ca posibile sedii
eparhiale sufragane acestei m itropolii, pe baza m ărtu riilo r arheologice,
se pot am inti episcopiile de la D inogetia-G arvăn, Troesm is, C apidava etc.
Prof. E. Popescu a dem onstrat convingător că episcopia de la Axio
polis, din secolul al X l-lea, este o continuare firească a tra d iţiilo r celei
existente în veacul al V l-lea. A tunci era supusă canonic scaunului
episcopal din Tomis, a te stat încă din secolul al IV-lea. Lim ba folosită
în cult era greaca, deoarece slavona s-a introdus aici m ai tîrziu.
«A testarea episcopiei de la Axiopolis însem nează nu num ai dobîndirea
de ştiri privitoare la organizarea bisericească a Dobrogei, ci şi o dovadă
de continuitate etnică şi adm inistrativă a populaţiei locale»96.
93. Ibidem, p. 18; P etre Diaconu şi P. N ăsturel, CUeva observaţii In legătură
cu com plexul arheologic de Ia M urlatlar (Basarabi), la «M itropolia Olteniei», XX
(1968), nr. 11— 12, p. 938—946.
94. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii..., p. 156.
95. Emilian Popescu, Ştiri noi despre istoria Dobrogei în secolul al X l-lea :
Episcopia de Axiopolis, în voi. M onum ente Istorice şi izvoare creştine..., p. 128;
Vezi şi Pr. Ic. V asile V. M unteanu, Organizarea mănăstirilor rom âneşti In compa
raţie cu cele bizantine (plnă la 1600) (teză de doctorat), Bucureşti, 1984, p. 30—31.
96. Emilian Popescu, Ştiri despre istoria Dobrogei..., p. 141.
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Bisericuţa de la D inogetia-G arvăn (com. Jijila, jud. Tulcea) este cea
mai veche construcţie de zid cunoscută pe terito riu l patriei noastre. A
fost ridicată pe locul vestigiilor cetăţii rom ano-bizantine din secolele
fV—VI, în tr-o insulă stîncoasă (popină), num ită pînă astăzi «Bisericuţa».
Odată cu venirea la conducerea statu lu i a îm p ăratu lu i Ioan Tzimiskes,
fortăreaţa şi-a schim bat înfăţişarea, fiind ream enajată, iar în secolul
al X l-lea, după invazia pecenegilor din 1036, s-a edificat locaşul de cult
de care ne ocupăm, cu o existenţă ce nu a depăşit secolul al X II-le a 97.
B isericuţa era concepută în tr-u n plan p ătrat, cu laturile de 6 X 6 m,
avînd în interior, spre răsărit, o absidă sem icirculară, delim itată în ex te
rior p rin cinci laturi. Cupola, înconjurată de p a tru arce, era sprijinită
de pilaştri masivi, ce im prim au interio ru lu i aspectul unei cruci cu b ra
ţele scurte. C onstrucţia s-a efectuat din p iatră de carieră, de diferite
form e şi m ărim i, reutilizată din dărîm ătu rile anticului edificiu rom anobizantin. P e alocuri, s-au p u tu t reconstitui şi urm e de cărămizi. Z idurile
aveau o grosim e foarte m are (0,80 m), p u tînd adăposti chiar şi o criptă.
Astfel este cazul celei din nord-vest, locul posibil de îngropare al ctito
rului. T ot în in terio ru l bisericuţei, s-au m ai găsit tre i m orm inte, iar în
perim etrul ei lim itrof, un c im itir98.
Pe baza u nor fragm ente din perete, conservate în m om entul cerce
tărilor, s-a constatat că in terio ru l bisericuţei a fost zugrăvit şi tencuit.
Gam a crom atică, folosită la decorarea m onum entului, a rez u lta t din
îm binarea culorilor de tem pera : galben, albastru şi roşu, care, prin
am estecul reciproc, au d at o serie de n u an ţe de m are rafinam ent artistic.
Dacă nu p u tem vorbi de com poziţiile iconografice, fiind imposibilă r e 
constituirea lor, în schim b, unele ornam ente ne dau indicii preţioase în
privinţa pardoselii. A ceasta era îm podobită cu figuri geom etrice, flori
stilizate şi cruci înscrise în cercuri. U rm ele de pictură descoperite la
D inogetia G arvăn, socotite cele mai vechi m ărtu rii de acest gen din epoca
feudală rom ânească, îm preună cu p lan u l şi tehnica de lucru, sîn t de
provenienţă bizantină " .
De aici, au fost red ate circuitului istoric o serie de valoroase docu
m ente, care ne ajută, a lă tu ri de cele a ră ta te pînă acum , la identificarea
cu toată certitudinea, în această localitate a u nui sediu episcopal.
S ăpăturile arheologice din 1954 au dus la descoperirea u n u i sigiliu
de plum b, cu un diam etru de 1,7 m şi o grosim e de 0,4 cm. Pe faţă se
găseşte bustul Maicii D om nului, în atitu d in e de rugăciune, cu m îinile
ridicate. Este rep rezen tată în tr-u n m aforion, pe fondul căruia se dis
tinge, la piept, un m edalion cu figura lui Iisus H ristos în m iniatură. Pe
nim bul din ju ru l capului se află literele greceşti M şi 0 , înlocuind,
datorită spaţiului îngust, p rescu rtarea tradiţională M P şi 9T. Pe spate,
s-a indicat în greacă şi id en titatea posesorului : E<ppaf(tî)
~(o)tjis
vâpxoo 'Puwtaî (sigiliul lui M ihail, arhipăsătorul Roşiei). S-a ajuns la
concluzia că ierarh u l a p ăsto rit la Kiev, d ar atm osfera ostilă din Rusia,
în d rep tată îm potriva excedentului de episcopi greci, l-a determ inat să
97. I. Barnea, Arta creştină..., p. 20.
98. Ibidem, p. 92.
99. Ibidem, p. 97.
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revină la C onstantinopol, în 1145, unde m ai trăia şi după 1171. P rin
interm ediul corespondenţei p u rta te cu episcopul din G arvăn, p e n tru
au ten ticitatea vreunei scrisori, M ihail şi-a im prim at p ropriul sigiliu,
păstrîndu-şi, pe m ai departe, şi vechea sa titu la tu ră 10°.
C rucea dublă relicvar de aur, cu dim ensiunile de 7,85 X 6,2 cm,
totalizînd îm preună cu lan ţu l 77 g, descoperită în platoul situ a t deasupra
popinei, este un indiciu categoric al dem nităţii episcopale, a ierarh u lu i
din localitate. A tît crucea, cît şi lan ţu l au fost executate din m etal poleit
cu foiţă de aur. Pe avers, concepută răstignirea D om nului, prelu crată
separat, în relief, aşezată în cen tru l crucii. îm p reju ru l M întuitorului
s-au aplicat diverse ornam ente spiralice, lucrate în filigran. La e x tre 
m ităţile crucii, sînt am plasate p a tru opale, iar pe braţele laterale se
pot observa zece safire. A l cincilea opal s-a fixat în p artea superioară
a b raţu lu i vertical, la capetele lanţului. R eversul crucii este sim plu, fără
nici un decor. In spaţiul gol din interiorul ei, s-a păstrat, în condiţii
bune, o relicvă în făşu rată în tr-o bucăţică de m ătase. La o analiză m inu
ţioasă a tehnicii de lucru, după toată probabilitatea, crucea provine din
atelierele m anufacturiale constantinopolitane 101.
îm preună cu o m onedă din perioada îm păratului bizantin Alexios
I Com nenul, s-a descoperit, în tr-u n loc identic, şi o cruce dublă relic
var de bronz. A re o înălţim e de 9 cm, fiind singurul exem plar din ace
laşi tip p ă stra t integral aici. Pe o parte, este incizat H ristos răstignit,
ţinînd capul uşor aplecat, în co n ju rat de u n nim b cruciger. Este rep re 
zentat în tr-o îm brăcăm inte lungă, tra sa tă p rin cîteva linii aproape p a ra 
lele, ce form ează p liu ri largi spre extrem ităţile corpului. La m arginea
b raţelo r orizontale, sîn t înfăţişate, în d reap ta figura Sf. Fecioare, iar în
stînga cea a Sf. Ioan E vanghelistul. Sub m îinile în tinse ale M întuito
rului, se află scris de-o p a rte şi de alta : «Iată Fiul tău» şi «Iată m am a
ta» (Ioan 19, 26—27). P e cealaltă parte a crucii, este red a tă M aica Dom 
nului, în cadrată de m edalioane circulare, cu busturile celor p a tru evang h e liş ti102.
O altă cruce dublă, form ată din una mică, suprapusă alteia mai
m ari, tu rn a tă în bronz după u n tip a r comun, prezintă, de asem enea, o
im portanţă aparte. E ste u n exem plar singular, fără sim ilitudini în alte
zone. C ruciuliţa de sus ilustrează, încadrată de un chenar bine reliefat,
răstignirea D om nului. C rucea de jos are înălţim ea de 21,5 cm, fiind
executată cu braţele lăţite spre exterior. In m ijlocul ei, personajul în
atitudine de orantă închipuie pe Sf. Gheorghe. P e n tru conform itate, stă
inscripţia plasată deasupra capului. B ustul sfîntului se continuă cu două
picioare ex trem de lungi com parativ cu ansam blul corpului. In juru l
personajului sîn t g rav ate rom buri. în tre g u l decor al crucii are un carac
te r pastoral, fiind opera u n u i lo ca ln ic 103.
100. Ibidem, p. 2 30; Sigiliul unul ierarh al Roşiei In aşezarea de Ia Gar\â n , în «Studii şi cercetări de istorie veche», VII (1956), nr. 1—2, p. 189— 197.
101. Idem, Arta creştină..., p. 136; Corina Nicolaescu, M oştenirea artei bizan
tine In România, Bucureşti, 1971, p. 44; Ştefan Burda, Tezaure de aur din România.
Bucureşti, 1979, p. 40, 76.
102. I. Barnea, A r/a creştină..., p. 142.
103. Ibidem, p. 144.
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M edalionul de bronz, cu diam etrul de 3,5 cm, reprezentînd un arhanel (probabil M ihail), este încă o m ărtu rie care a ra tă pulsul intens al
eţii creştine de la B isericuţa-G arvăn. B ustul arhanghelului, axat
tr-u n cadru circular, este lu cra t cu m igală. T răsătu rile fizionomice ale
ţei, m arcate şi conturate de o p riv ire ferm ă, se disting cu notorietate,
''rul buclat, ră sfrîn t pe um eri, im prim ă figurii un caracter juvenil m .
N um eroase cruci din secolele X— XIV, avînd diferite form e şi
m ărim i, executate din bronz, plum b, p iatră etc., îm preună cu diverse
iecte de provenienţă creştină, s-au m ai descoperit la Isaccea, Măcin,
isala, Axiopolis, Capidava, P ăcuiul lui Soare etc.
In apropierea satului N iculiţel (jud. Tulcea), pe dealul C etăţuia, au
fost descoperite ruinele unei bisericuţe, considerată cel mai vechi edi
ficiu cu plan tre fla t din ţară. Intem periile veacurilor au făcut ca din
bisericuţa de altădată să răm înă pînă astăzi, pe alocuri, cîteva stra tu ri
de cărămizi rom ane, cim entate în tre ele cu lu t galben. Tem elia s-a pus
direct pe stîncă. B isericuţa avea urm ătoarele date statistice : lungim ea
de aproape 6 m, d iam etrul alta ru lu i m ăsura 1,90 m, iar grosim ea p ere
ţilor nu depăşea 0,70 cm, adăpostind în exterior, în colţul de NE, şi o
încăpere anexă. A m plasată în tr-u n loc retras, în m ijlocul pădurii, încon
ju ra tă de urm ele u n o r locuinţe, bisericuţa a servit, probabil, unui aşezâm înt m onahal din secolele X II—X I I I 105
In cen tru l N iculiţelului se află încă o biserică, cu hram ul Sf. A tanasie, din a doua ju m ă ta te a secolului al X lII-lea. Edificiul are u n plan
in form ă de cruce greacă înscrisă, cu unele caracteristici mai evoluate
faţă de tipul clasic. Pronaosul, p ătrat, este b o ltit cu un cilindru longi
tudinal. în m ijlocul naosului, s-a în ă lţa t o tu rlă de proporţii reduse,
circulară spre in te rio r şi hexagonală în exterior. A ltarul are o absidă
sem iglobulară, fiind acoperit de o calotă ce continuă o boltă sferică
îngustă. F undaţiile s-au alcătu it din p iatră de carieră, iar pereţii au
rezultat din îm binarea cărăm izilor provenite de la ruinele unei clădiri
rom ano-bizantine. O succesiune de firide înalte, despărţite p rin lezne,
împodobesc faţadele, dînd ansam blului o linie m onum entală. A ceastă
biserică a urm at, în m are, planul de construcţie în tîln it şi la bisericuţa
de la D inogetia-G arvăn, dar, spre deosebire de cea din urm ă, care p re
zintă un aspect cubic, aici este am plificată p a rte a vestică a naosului,
dezvoltîndu-se b raţu l crucii, în tim p ce interio ru l s-a lărg it prin aşezarea,
în părţile laterale, a două firide. Lăcaşul de la N iculiţel, deşi de mici
dim ensiuni, a în deplinit în decursul tim pului funcţia de capelă pe do
m eniul unui feudal rom ân 106.
In contextul deja enunţat, A na Com nena n e-a lăsat cea m ai veche
ştire despre existenţa Vicinei. Incepînd cu anul 1204, detenţia latin ă a
104. Ibidem, p. 218.
105. Ibidem, p. 96.
103.
Cristian Moisescu, Un vech i m onum ent m edieval dobrogean necunoscut :
biserica Sfîntul A tanasie de la N iculiţel (secolul XIII), în voi. De la Dunăre la Mare,
Galaţi, ed. a II-a, 1979, p. 141— 145; Lia Bătrîna şi A drian Bătrîna, Un ve ch i m o
nument istoric pe teritoriul D obrogei: biserica S fîntu l A tanasie din N iculiţel (jud.
Tulcea), în «Biserica O rtodoxă Română», XCVI (1978), nr. 3—4, p. 277—287.
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C onstantinopolului a provocat un exod m asiv al populaţiei greceşti care,
alungată de cuceritori, în peregrinările sale, a întem eiat o colonie şi în
această localitate, identificată, prezum tiv, cu aşezarea de la N oviodunum
Isaccea 107. A dm inistraţia bizantină de aici a fost reprezentată, pînă în
1261, de un episcop. A tunci, s-a m ai n um it şi un guv ern ato r civil, ca
trim is special al b a s ile u lu i108.
S pre sfîrşitul prim ei ju m ătăţi a secolului al X lII-lea, V icina a
devenit cel mai în floritor oraş com ercial din ţin u tu rile de la D unărea
de Jos, o adevărată capitală a «m icului Bizanţ provincial» 109. Ţ inîndu-se cont de acest considerent, ep arh ia a fost ridicată la rang de m i
tropolie. T itlul acordat de îm păratul A ndronic al II-lea Paleologul (1282—
1328), ierarh u lu i Teodor 110 (ceilalţi titu la ri nu-i cunoaştem ), îl regăsim
în actele sinodului din 1285, ţin u t în biserica V laherne din C onstanti
nopol. Cu ocazia participării sale iscălea : «sm eritul m itropolit al ora
şului m în tu it de D um nezeu Vicina» 111. Şapte ani m ai tîrziu, a sem nat
şi «Tomosul sinodal contra latinilor» 112.
Din cronica lui Georgios Pachym eres aflăm că «...neam ul m ărini
mos al alanilor, num ărînd ca la şaisprezece mii de oam eni, din care
peste ju m ă ta te erau buni să lupte, după ce a scăpat de Nogai şi de robia
lui, fiindcă acesta a p ierit în război, căutau să treacă la îm p ărat şi,
m ergînd la ierarh u l Vicinei, se rugau ca, prin m ijlocirea sa, să-i pri
mească îm păratul... şi «m itropolitul» Vicinei anunţînd ru g ăm in tea lor,
cîrm uitorii bizantini o socoteau ca un noroc v en it la tim p... Şi s-au tri
mis scrisori îm părăteşti către dînşii, iar ei trecură ca refugiaţi cu toată
m ulţim ea, în căruţe şi care a c o p erite » 113 Deci, m itropolitul Luca,
urm aşul celui dintîi, susţinînd cauza acestei populaţii de origine turcă,
de-a se stră m u ta în Im periul bizantin, a in terv en it pe lîngă basileul
A ndronic al II-lea Paleologul.
N ichifor Gregoras, chiar dacă nu-1 m enţionează în mod expres pe
m itropolitul Vicinei, sem nala că alanii locuiau «dincolo de Istru», fiind
«-creştini din vechim e» 114.
Din actele vrem ii, reiese că p rin 1305—1306 păstorea acelaşi ierarh,
am in tit a tît în corespondenţa p a triarh u lu i contem poran A tanasie I, cît
şi în unele docum ente ale P a tria rh iei Ecum enice din C onstantinopol. In
sinodul p a triarh a l din 1317— 1318, s-a am intit şi de m itropolia Vicinei.
fără a se m enţiona însă num ele titu la r u lu i115.
Incepînd cu 1324, din cauza deselor năvăliri tătare, Vicina a încep
să-şi piardă din însem nătatea de altădată, iar pe la m ijlocul veacului
XV -lea şi-a în cetat existenţa. A ceastă situaţie era consem nată, *
107. Pr. prof. I. Rămureanu, M itropolia V icinei şi rolul el In păstrarea ort
doxiei In ţinuturile româneşti, în voi. De la Dunăre..., p. 154; V ezi şi Silvia Bar
chi, Izvoare scrise privind aşezările dobrogene de pe malul Dunării )n secolele
—X IV , în «Revista de istorie», 1981, t. 34, nr. 2, p. 320—322; 329—335.
108. I. Barnea, D.I.D., III, p. 387.
109. Pr. prof. I. Rămureanu, op. cit., p. 150.
110. Ibidem , p. 156.
111. F.H.D.R., IV, p. 191.
112. Pr. prof. I. Rămureanu, op. cit., p. 156.
113. F.H.D.R., III, p. 451.
114. Ibidem, p. 509.
115. Pr. prof. I. Rămureanu, op. cit., p. 157.
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pul îm p ăratu lu i A ndronic al III-lea Paleologul (1328— 1341), de un
ist al cancelariei im periale, precizînd că la Vicina condiţiile de viaţă
u nesigure, dato rită ocupaţiei barbare, iar din acest m otiv n um ărul
tinilor s-a redus sim ţitor. în aceste condiţii, în tre 1337— 1338, păsa m itropolitul M acarie, cel care a a ră ta t că deşi «trăieşte ca o oaie
m ijlocul lupilor» (Matei 10, 16), a prom is în faţa înaltei au to rităţi
’-ericeşti din Bizanţ statornicia în eparhie, exceptînd doar cazurile de
are necesitate şi trebuinţă» 116.
A ngajam entul său, afirm at verbal, a fost concretizat şi în scris :
e ritu l m itropolit de Vicina şi hy p ertim M acarie, fiind de acord cu
le scrise m ai sus, p e n tru în tă rire am iscălit» 117. în 1341 şi 1343,
rarh u l se găsea la Constantinopol, participînd la sinoadele patriarhale,
condus destinele eparhiei pînă către anul 1347. Din acel an este în tîl;t un nou titu la r, în persoana m itroplitului C ir il118.
P rezenţa ierarh ilo r de la Vicina la C onstantinopol, cu ocazia şedin
ţelor sinodului patriarh al, dovedeşte im portanţa pe care o deţinea acest
scaun m itropolitan în rîn d u l ierarhiei bizantine, a cărui jurisdicţie se
întindea asupra întregii them e Paristrion.
B asarab I a av u t cu siguranţă un episcop la curtea sa, deservind
nevoile cultice din Ţ ara Rom ânească, d ar organizarea bisericească au
tohtonă nu era încă recunoscută de P a tria rh ia din Constantinopol. Acest
deziderat l-a îm plinit fiul său, Nicolae A lexandru Basarab. în urm a u nor
insistente dem ersuri, adresate de dom nitor p atriarh u lu i ecum enic Calist I, Iachinat, u ltim ul m itropolit al Vicinei, a fost tran sferat, în 1359,
la C urtea de Argeş, devenind p rim ul m itropolit al U ngrovlahiei. Conco
m itent, s-a îngrijit, şi de nevoile religioase ale populaţiei dobrogene, prin
hirotoniri de preoţi şi diaconi.
O dată cu în fiinţarea coloniilor genoveze la po rtu rile de la gurile
D unării, s-au organizat şi unele m înăstiri de r it catolic. O scrisoare a
franciscanilor, din 1287, atestă existenţa unui asem enea aşezăm înt la
Vicina 119. A cesta e ra indicat p e n tru ultim a oară în 1371, cînd se am intea
de listele m înăstirilor F ra ţilo r M inori din vicariatul T atariei A quilonare,
custodia Gazariei, de «dom inus Ludovicus Vicinensis, de ordine M inorum» 12°. Pe baza aceloraşi docum ente, s-au m ai p u tu t identifica, cel
m ult ipotetic, m înăstirile franciscane de la Selena (Sulina ?) şi Licostorno m . în această regiune prozelitism ul catolic a fost infim , op rit la
tim p de conducătorii locali şi de băştinaşi, ancoraţi profund în credinţa
străm oşească ortodoxă.
116. Ibidem, p. 158.
117. F.H.D.R., IV, p. 193.
118. Pr. prof. I. Rămureanu, op. cit., p. 160.
119. Radu Ciobanu, A specte ale civilizaţiei portuare din Dobrogea ia silrşitul
secolului al X lII-lea şi 5n secolul al X lV -lea, în «Pontica», 1970, nr. 3, p. 323.
120. C. A ndreescu, A şezări franciscane la Dunăre şi M area Neagră, în «Cer
cetări istorice», VIII—IX (1932— 1933), nr. 2, p. 160.
121. Radu Ciobanu, op. cit., p. 323—324.
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C O N C L U Z I I . M ărturile cronicarilor la care ne-am re fe rit dove
desc, cu probitate, că spaţiul geografic delim itat de apele D unării şi
M ării N egre, aşezat în tr-u n cadru deosebit de favorabil schim burilor
com erciale, cu zone fertile şi bogate, a făcut p a rte constant din vasta
sferă a preocupărilor bizantine. în tre dobrogeni şi Im periul secolelor
X—XIV a ex istat un schim b valoric perm anent, fie de n a tu ră econo
mică, cu ltu rală sau spirituală, m aterializat in consolidarea şi afirm area
unei societăţi rom âneşti, avînd ca prototip m in iatu ra celei bizantine.
In perioada enunţată, B izanţul a controlat aproape în perm anenţă
acest terito riu ; uneori p rin tr-o stăpînire efectivă, cazul them ei P a tristrion (secolele X— X I I ) ; suplinită, apoi, în tim pul Im periului de la
Niceea, p rin auto ritatea eclesiastică de la Vicina (secolul al X lII-le a );
alteori m ai m ult nom inal, cum s-a întîm plat pe vrem ea lui Balica, Do
brotici şi Ivanco (secolul al X lV -le a ); ajungîndu-se, în final, la unele
diferende în tre M anuel al V -lea Paleologul şi M ircea cel B ătrîn.
Vestigiile arheologice de n a tu ră creştină, descoperite în regiune,
ram în, de-a lungul epocilor, testim onii irevocabile ale devenirii noastre
'ca naţiune, p rin tr-o viaţă religioasă organizată, tem eluită pe o credinţă
ortodoxă de nezdruncinat.
C ucerirea Dobrogei de către tu rci n u a însem nat o în tre ru p e re a
tradiţionalelor legături existente în tre localnici şi fra ţii lor de pe întreg
cuprinsul ţării, ci doar o aten u are a celor avute anterior. D upă războiul
de independenţă (1878), terito riu l dunăreano-pontic .a rev en it în grani
ţele sale fireşti.
Drd. MEZINCA MARIUS

♦D O C V h U N T f V R e ♦

EPISCOPUL MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU
DESPRE SFINŢII ROMÂNI
Num e înscris la loc de cinste în istoria Bisericii noastre în tre iera rfcii m ari c ă rtu ra ri şi v ieţuitori în tru adîncă sm erenie şi evlavie, Episco
pul Melchised.ec Ştefănescu a a v u t şi vocaţia u n u i au ten tic educator în
spiritul v irtu ţilo r creştine, n u m ai p u ţin al v irtu ţilo r patriotice în
sensul cel m ai cu rat şi nobil al acestor cerinţe spirituale. De aceea tr e 
buie să relevăm , în activitatea sa, u n aspect asupra căruia m erită să
insistăm , anum e, preocuparea p e n tru ceea ce am p u tea num i cultura
generală teologică a poporului, de educaţie a credincioşilor p rin cunoaş
terea faptelor de credinţă, a evenim entelor istorice im plicînd asem enea
fapte, im plicînd viaţa creştină exem plară, spre o adevărată conştienti
zare a su p ra însem nătăţii distincte şi p reţu irii valorilor ortodoxiei rom â
neşti.
In anul m în tu irii 1869, pe cînd arhipăstorea la

D unărea de Jos,

episcopul M elchisedec Ştefănescu alcătuieşte şi publică un foarte in te 
resant Oratoriu care cuprinde «O raţiunele şi rugele ce adresează lui
D um nezeu creştinii ortodocşi». A cest

O ratoriu este un fel de Ceaslov

mic, cuprinzînd Rugăciuni de seară, Rugăciuni de dimineaţă, D um ne
zeiasca Liturghie, Rugăciunile m esei, O m ul creştin şi Calendarul, Sinaxarul celor douăsprezece luni.
In acest C alendar-Sinaxar se oglindesc

preocupările episcopului

M elchisedec în dom eniul aghiograjiei rom âneşti, n u p e n tru o dem onstra
ţie a cunoştinţelor sale, ci spre in stru ire şi largă
fapte şi învăţăm inte.

cunoaştere a u nor date,
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1.
A stfel, la ziua de 12 ianuarie, după ce m enţionează pe «Sfîntă
m artiră Tatiana», adaugă : «Parte din sfintele ei relicve, anum e capul,
se află la sfîn tă Episcopie a A rgeşului, în România». In legătură cu
aceasta, treb u ie să facem precizarea că, actualm ente, cinstitul cap al
Sfintei m uceniţe T atiana se păstrează în raclă de argint în catedrala
«Sf. D um itru» din Craiova.

D reptcredinciosul V oievod Ştefan cel M are şl Sflnt

2.
La 24 ianuarie, după ce a m enţionat pe «Cuvioasa m aica noas
Xenia», arată că «Ziua de 24 ianuarie este aniversarea Unirei Ţări
Române, M oldova şi M untenia, la 1859, într-o
singură ţară num
Rom ânia».
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3. La 8 aprilie, după enum erarea sfinţilor apostoli — d in tre cei
ptezeci — Irodion, Agav, R uf, A sigrit, Flegon şi Erm , adaugă : «în
eastă zi, în anul 1654, a răposat fericitul in tru pom enire D om n al
ării Rom âneşti, M atei Basarab, ren u m it prin înţelepciune, patriotism ,
ism şi religiozitate. A d om nit 21 ani şi a zid it 40 tem pluri şi m otiri. M iron Costin aşa se exprim ă despre e l : «Era M atei, D om nul
untenesc, om fericit peste toate dom niile acei ţări, nem îndru, blînd,
drept de ţară, harnic, la războaie aşa n e în frîn t şi neînspăim întat, cit poţi
~~-l asem eni cu m ari şi v e stiţi oşteni ai lum ii».
4. La 23 aprilie, S fîntul M are M ucenic G heorghe, p u rtăto ru l de
biruinţă, adaugă : «Acest sfîn t este patronul oştirei române şi al M itro
poliei M oldo-României».
5. La 24 aprilie ara tă că S fîntul Sava S tra tila t a fost *român din
D acia; a p rim it m artiriul îm preună cu 70 de ostaşi, de la goţii care
etunci dom neau peste Dacia».
6.' La 28 aprilie se precizează, după tradiţie, că sfinţii m artiri Ma
xim, Dada şi Q uintilian «s-au m artirizat în Dacia».
7. La 21 mai, «Sfinţii, m ari îm păraţi şi egali cu apostolii, C onstantin
şi Elena» se ara tă că «A ceşti sfin ţi sîn t patronii M itropoliei Ungrovlahiei şi ai capitalei Rom âniei — oraşul Bucureşţi».
8. La 2 iulie, după ce m enţionează «Punerea cinstitului veşm înt al
Prea Sfintei, Stăpînei noastre N ăscătoarei de D um nezeu, în V laherna»,
continuă : «în tru această zi s-a săvîrşit din viaţă m arele Ştefan D om nul
M oldo-Rom âniei, în anul 1504, şi s-a în m o rm întat în sfînta m ănăstire
Putna cea fundată de dînsul. Cronica ţării se exprim ă aşa despre acest
erou şi bun creştin...» (reproduce paragraful cunoscut din cronica lui
G rigore Ureche) : «...că după moartea lui îi zicea sfîn tu l Ştefan Vodă.^y.
La pagina 386 a Oratoriului este reprodus p o rtre tu l S fîntului Ş tefan cel
Mare.
9. La 7 iulie se precizează că «O parte din sfintele relicve ale S fin 
tei Chiriachi, o m înă, se află în biserica sfin tei Episcopii de H uşi în
România, aduse cu cheltuiala episcopului Iacov în anul 1787».
10. La 27 iulie se m enţionează că «întru această zi se serbează ani
versarea fundării spitalelor din Rom ânia sudică, p entru că unul din aceste stabilim ente este aşezat în m ănăstirea S fîn tu lu i Pantelim on, cea
zidită de D om nul Grigorie Ghica. Acolo se află şi o parte din sfintele
lui m oaşte, un os de la mînă».
11. La 8 august, după indicarea Sfîntului Em ilian M ărturisitorul,
se adaugă : :«întru această zi s-a întîm p la t tragicul sfîrşit al m arelui
D om nitor M ihai Bravul, cel egal cu m arele Ştefa n , în anul 1601. Cro-
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nica ţării spune că viaţa lui s-a fin it în urm ătorul m o d : în anul 7109
f160l) august 8, în tr ’aşternut încă fiin d M ihai Vodă, au v e n it doi căpi
tani nem ţi, cu oam enii lor trim işi de Basta Giorgi să omoare pe M ihai
Vodă, şi cum au sosit la tabăra lui, că era de o parte, au lovit la cortul
unde odihnea; şi acolo pe loc i-au tăiat capul şi l-au dus la Basta Gior
gi ; iară trupul pînă a treia zi a stă tu t la vederea tuturor neîngropat.
Oştile lui ce avea nu erau cu dînsul în tabără. Pe toţi îi slobozise în
pradă. Şi aşa s-au p lă tit lui M ihai Vodă pentru slujbele ce au făcut
nemţilor». M ihai Vodă, «cel egal cu m arele Ştefan», are de asem enea
reprodus chipul în Oratoriu, p. 402.
12.
La 15 august, A dorm irea Maicii Dom nului, se adaugă : «în tru
această zi s-a în tîm p la t tragicul, dar totodată eroicul sfîrşit al D om nului
C onstantin B rîncoveanu şi a 4 feciori ai lui, în Constantinopole, la anul
1714. S u ltanul a prom is graţie fiilor, dintre care unul era logodit, dacă

\W>*

..ii

iii
1

Sfinţii m artiri Brâncoveni

vor lepăda creştinism ul şi vo r prim i m ahom edanism ul. A tu n c i to
luînd rolul de predicator, zise fiilor săi... (şi se redă tex tu l cunoscut, pr
care S fîn tu l C onstantin Vodă Brîncoveanu îşi îndeam nă fiii să nupiardă în cele din urm ă şi sufletele. I-au ascultat în d u reratu l sfat
rintesc, acceptînd tragicul sfîrşit).
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13. La 15 septem brie — S fîntul m a rtir N ichita — se adaugă : «din
Dacia Traiană. A fo st m artirizat de goţi...».
14. La 7 octom brie — Sfinţii Serghie şi Vach — se adaugă : «S fin 
tele lor capete se află în sfîntă Episcopie a A rgeşului în România». Să
m enţionăm că în p rezen t — 1992 — aceste sfinte moaşte se păstrează
in catedrala m itropolitană «Sf. D um itru» din Craiova.
15. La 12 octom brie, după enum erarea sfinţilor m artiri Prov, T arach, A ndronic şi cuviosul Cosma, se adaugă : «întru această zi, în anul
1777, a fo st decapitat in Iaşi, din ordinul sultanului, pururea-pom enitul
Domn al M oldovei Grigorie Ghica, p e n tru că din toate forţele se opu
nea la înstrăinarea Bucovinei».
16. La 15 noiem brie, după enum erarea sfinţilor m artiri G urie, Samona şi Aviv... se adaugă : «în tru această zi s-a m u ta t cătră D om nul,
in anul 1794, cuviosul părintele nostru Paisie A rhim andritul sfintelor
mănăstiri N eam ţu şi Secu, reorganizatorul ascetism ului în România, re
num it p entru înaltele sale calităţi spirituale ascetice».
17. La 20 noiem brie, cel în tru sfinţi P ărin tele nostru G rigorie Deeapolitul, se adaugă : «Sfintele lui relicve se află întregi în m înăstirea
Bistriţa d in Rom ânia mică (Oltenia)».
18. La 30 noiem brie — S fîntul apostol A ndrei — se adaugă : «Acest
Apostol a predicat Evanghelia în Thracia, în Dacia, în Sciţia...».
19. La 7 decem brie — S fîntul A m brozie episcopul M ediolanului şi
Sfîntă m uceniţă Filoteia — se adaugă : «Sfintele ei relicve se află în
biserica domnească din oraşul Argeş».
20. La 26 decem brie, după m enţionarea num elui cuviosului Nicodim, se adaugă : «Fondatorul m ănăstirii Tism ana din Rom ânia sudică.
Acolo s-au păstrat u n tim p şi sfintele lui relicve, dar acum se păstrează
din ele num ai u n deget».
P e n tru sfîrşitul lunii decem brie, episcopul M elchisedec Ştefănescu
face o m enţiune specială :
*Adăugim aici şi cîţiva cuvioşi rom âni ce au bineplăcut lui D um 
nezeu în patria noastră, şi ale cărora num e le găsim în «Vieţile S fin ţi
lor» (Proloagele, traduse şi tip ă rite de m itropolitul Dosoftei al M oldorei), la finele lunei decem brie. Aceştia s î n t :
1. Daniil de la m ănăstirea Voroneţ, contem poran cu m arele Ştefan.
Acest cuvios a îm bărbătat la luptă contra turcilor pe marele erou, după
vincela ce suferise de la ei la Valea A lb ă ;
2. Rafail de la m înăstirea Agapia. S fin tele lui relicve le-a sărutat
m itropolitul D o so fte i;
Cuvioşii urm ători au fo st contem porani cu m itropolitul D osoftei :
3. Chiriac de la m înăstirea Bisericani, care a sihăstrit în m u n ţi 60
de ani, neîntrebuinţînd nici îm b ră c ă m in te ;
4.

Chiriac de la m înăstirea T a zlă u ;

B. O. R. — 9
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5. E pifanie dc la m înăstirea V o ro n eţ;
C>. Par tenie de ia m înăstirea A g a p ia ;
7. Ioan de la m înăstirea Rişca, pe care m itropolitul Dosoftei îl n u 
m eşte : «A rhiepiscopul cel s fîn t şi m inunat» ;
8. Inocenţiu de la m înăstirea Pobrata şi
9. Eustaţiu».
R em arcăm aici preocupările episcopului M elchisedec Ştefănescu de
a pune în lum ină date şi fapte de viaţă creştină şi de istorie a neam u
lui, a u t de adesea strîn s îm pletite, precizările despre sfinţii din epoca
slră ro rrân ă creştină, din p ărţile daco-rom ane, care au tră it şi au predicat
:au au p ăsio rit aici, unii fiind m artirizaţi, asm se arată şi în M artlEpiscopul M elchijodec adună aici şi precizările asupra faptului că
unii bi'inţi d in -c a le n d a ru l creştin univer.sai au sfinte m oaşte în solul
duhovnicesc rom ânesc, fiind p ă stra te in biserici din m m ăstiri sau in
<a te jra le , unde sînt preacinstite după cuviinţă şi cu adinca evlavie a
slujitorilor silinţelor altare şi a dreptm âritoriior creştini din toate p ăr
ţile nostre rom âneşti.
P rezintă o deosebită însem nătate faptul că episcopul Melcliiceue'j
introduce p e n tru prim a oară în Sinaxar, in C alendar, sfinţi autohtoni,
apărători ai legii străbune şi nu rnai puţin ai păm întului rom ânesc, ai
d rep tu rilo r şi dem nităţii poporului nostru — S fîntul Voievod Ştefan
cei M a-e al Moldovei, Sfîntul m artir Voievod C onstantin Brîncovep.nu
şi cei p a tru fii ai săi. în S inaxar, episcopul M elchisedac m enţionează de
■
’i om enea o :;erie de personalităţi, eroi ai neam ului, care prin viaţa şi
faptele lor pilduitoare işi înscriu num ele în P anteonul credinţei, al spi
ritu alităţii rom âneşti, in tre care : binecredinciosul voievod ai Ţ ării Ro
m âneşti M atei Basarab, M ihai Viteazul, «cel egal cu m arele Ştefan» ;
(.^necredinciosul voievod Grigorie Ghica al Moldovei ; cuviosul Rafail
cîo la Agapia ; cuviosul C hiriac de la Tazlău ; cuviom l E p ifanie de la
V o ro n e ţ ş.a. R evine Comisiei specioîe a Sfîntului Sinod al Bisericii Orfodc:ce R om âne îndatorirea studierii şi cercetării cuvenite în vederea
cancni sării lor.
Să încheiem acum aceste gînduri cu rugăciunea de la sfirşitul Siijaxarului : «Doamne lisase hristo ase, m iluieşte-ne pre noi-- şi să adău
găm cuvîntul nostru de adîncă p reţuire ce trebuie să p u rtăm episcopu
lui M elchisedec, «clericul de o largă cultură, cu o chem are ştiinţifică
netăgăduită, om cinstit, modest, binefăcător..., o adevărată podoabă a
Bisericii noastre» (Nicolae Iorga). Veşnică să fie pom enirea vrednici’.1ui
de toată cinstirea, episcopul M elchisedec Ştefănescu.
Y NESTOR
ARHIEPISCOP şi MITROPOLIT

SLUJBA
SFÎNTULUI CUVIOSULUI PAI3IE DE LA NEAMŢU
(DUPA MANUSCRISUL AFLAT LA MUNTELE ATHOS
IN SCHITUL SF. ILIE, ÎMPIÎEUNA CU PORTRETUL SAU)
PROLOG
In istoria m onahism ului ortodox, sfintul cuvios Paisie are un loc
însem nat. De două sute de ani activitatea sa de înnoire a vieţii călu
găreşti de traducător, de practicare a sistem ei stăreţiei, de copiere a
scrierilor patristice sînt v irtu ţi pe care le cunosc slujitorii Bisericii şi
credincioşii.
I\ăscu t la 2 i decem brie 1722, în ziua pom enirii m itropolitului F e 
tru Movilă, a p rim it num ele de P e tru în cinstea vestitului ierarh.
j'atăl său, bunicul şi străbunicul au fost protopopi ai oraşului Poltava. Bunicul după m am ă era evreu botezat cu toată casa. U na din fii
cele saie a ajuns sta re ţă la m înăstirea de fem ei Pocrov din Kiev. Tot -la
această m ănăstire va veni şi m am a sa, Irina, cînd va deveni văduvă.
A răm as orfan de tată la vîrsta de p atru ani. A în v ăţa t carte după Psali-Ve şi Ceaslov, apoi, ca elev extern la şcoala de la m înăstirea Bratsca,
cunos.utu sub num ele de Academ ia de la K iev, reorganizată cu un veac
r^ai înainte de m itropolitul P e tru Movilă.
T ăcut şi cu blindeţe in p u rtări, citea adesea «Vieţile Sfinţilor», p ar
ticipa la slujbeie bisericeşti, deşteptindu-se astfel în el doinţa de a fi
;n leg ă tu ră cu Dum nezeu. în tr-o zi a fost prezent la Dum nezeiasca Liairghie slu jită în lim ba rom ână de m itropolitul A ntonie al Moldovei,
care se qă;ea atunci la K iev şi, cum m ărturiseşte în scris, «a prins d rai-ojte c/sire binecuvântata lim bă şi poporul rom ân». Convorbiri deip re
inceză, prezenţa la slujbele din catedralele şi bisericile oraşului au pus
stăpînire pe inim a sa pentru a se consacra lui Dumnezeu.
P e tru a p ărăsit A cadem ia şi a început a um bla pe la m ănăstiri,
hoturîndu-se Lă îm brăţişeze ne</oinţa m onahală. în 1741 este tuns ca
rusofor în m înăstirea M edvedev, schim bîndu-şi num ele în Platon. T înăru l fra te în tru I ’r is to ; năzuia după desăvîrşirea evanghelică, pe care o
explică operele şi experienţa sfinţilor P ărinţi ai Bisericii.
Din viaţa Iui Paisie, scrie hagiograful lui, este cunoscut că la înce
putul drum ului m onahal nu se găseau în m înăstirile ruseşti nici m anu
scrise duhovniceşti, nici scrieri literare corespunzătoare *.
Haso forul P laton caută să afle locuri unde străluceşte viaţa curată
şi în v ăţătu ra lum inată. A ude de la ieroschim onahul M ihail, ru s venit din
Vaiahia, despre schiturile şi pustietăţile din m unţii Buzăului. în aceşti
m unţi, la Pcnana M ărului, se dezvolta un centru panortodox cu trăire
înaltă, scriptoriu de opere patristice, cu un s ta re ţ isihast cu num ele
Vasile.
1.
I. Hibarin, A ctivitatea de traducător a stareţului Paisie
limba rusă), în «Jurnal M oskovskoi Patriarhii», 1956, nr. 12, p. 59.
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După sărbătorile P aştelui din anul 1743, Platon şi cu alţi tre i călu
gări p o rn iră spre Ţ ările Rom âne. P laton părăsi astfel p e n tru to tdeauna
ţa ra sa natală. In curînd el poposeşte în schitul D ălhăuţi (Vrancea),
unde şi-a dus viaţa îm preună cu m ai m ulţi nevoitori însem naţi. P e tre cînd cîtva tim p în acest schit, P laton a continuat drum ul şi a ajuns la
schitul Trăisteni. Aici, p e n tru în tîia dată, P laton a auzit despre p ra 
vila şi rugăciunile după rîn d u iala S fîntului M unte, m onahii ducînd via-
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de obşte, şi a în tîln it cîţiva pustnici care tră ia u în apropierea schiui. In acest loc, P laton a făcu t ascultare la bucătărie, dedicîndu-se
icirii studiului lim bii rom âne.
în curînd a v en it la T răisteni stareţu l Vasile, care oblăduia duhov!eeşte schitul şi, văzîndu-1 pe Platon, îl luă la Poiana M ărului. Acolo
funcţiona un scriptoriu în care se lucrau m anuscrise slavone şi rom â
neşti. P laton a copiat în tr-u n m anuscris lucrarea D esiderie2 în lim ba
slavonă de pe u n m iscelaneu adus de la Moscova, care era trad u s din
lim ba rom ână, a cărui copie s-a p ă stra t pînă în zilele noastre.
De la schitul Poiana M ărului, el a făcu t ascultare la schitul Cîrnu,
iu b conducerea duhovnicească a schim onahului O nufrie. Acolo, într-o
chilie sihăstrească, a înţeles tainele adevăratului m onahism şi ascetism ,
sim ţind m ai profund efectul binefăcător al rugăciunii. Acolo a în v ăţat
si alte m eşteşuguri m anuale pe lîngă scrierea cu care se îndeletnicea
z iln ic 3.
Petrecînd în schiturile din V alahia aproape p a tru ani şi culegînd ca
albina m ierea spirituală de la stareţi, duhovnici şi sihaştri, P laton s-a
hotărît să m eargă la M untele Athos, p e n tru ca, potolindu-şi setea la
izvorul m ilenar al cetăţii m onahism ului, să se desăvîrşească în viaţa cea
intru Hristos. A vea 24 de ani.
în so ţit de ierom onahul Trifon, el a ajuns la A thos la 4 iulie 1746
si s-a oprit la m înăstirea P antocrator, unde pe lîngă călugări greci erau
şi unii de origine slavă. P rieten u l de drum a m u rit a p atra zi, iar P la
ton a colindat pe la m onahi, căutîndu-şi un p ărin te duhovnicesc. Neaflînd pe nim eni, s-a decis să locuiască singur. Aşa au trecu t p a tru ani,
cei m ai grei din viaţa m onahală. A fost o etap ă de creştere sufletească.
In acest tim p, el a fost cercetat de stareţu l Vasile de la Poiana M ă
rului, venit la S fîntul M unte, care voia să-l facă preot la T răisteni. în
Valahia. S tareţu l i-a a ră ta t pericolul vieţuirii singuratice şi l-a sfă tu it
să ducă nevoinţa îm preună cu doi sau trei fraţi. Apoi l-a tu n s în m an
tie, schim bîndu-i num ele din P laton în Paisie, pe care-1 va p ă stra pînă
la m oarte. Cuviosul avea atunci 28 de ani.
în curînd a sosit din M oldova m onahul V isarion în căutarea unui
duhovnic şi, auzind că Paisie ştie lim ba rom ână, a venit la el. V ăzîndu-i viaţa aspră, i-a plăcut m u lt şi l-a ru g a t să-l prim ească ucenic. P a 
tru ani au tră it în pace, dragoste, m ărturisindu-şi gîndurile şi citind
S fîn tă Scriptură şi scrierile patristice. Cu tim pul, în preajm a lo r s-au
a d u n at ucenici, dornici să fie adm işi în m ica lor obşte. Cei dintîi au
fost rom âni, moldoveni de origine, şi se num eau P artenie şi Chesarie.
Sporind vieţuitorii com unităţii la 12 rom âni-m oldoveni şi 5 slavi şi cum p ărîndu-se chilia Sfîntului C onstantin, slujba dum nezeieştilor L iturghii
a început să se facă în lim ba rom ână şi în slavonă. Obştea avea nevoie
acum de un preot şi duhovnic.
Paisie a fost h iro to n it ierom onah la v îrsta de 36 ani de către epis
copul G rigorie de la Athos. M ărindu-se obştea, ierom onahul Paisie a
2. Paul M ihail şi Zamfira Mihail, Geneza m anuscrisului românesc «Desiderie»,
tn «M itropolia Olteniei», XXXI (1979), nr. 1—3, p. 113— 136.
3. Paul Mihail, Schitul Poiana M ărului un centru ortodox cărturăresc, In «Spi
ritu alitate şi istorie la Intorsura Carpatflor», voi. I, Buzău, 1983, p. 355—384 +
10 planşe.
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cerut m înăstirii P antocrator îngăduinţa ca pe moşia ei să se înfiinţeze
schitul S fîntul Ilie. Dobîndind aprobarea p atriarh u lu i Serafim , vieţuitor
aiunci la Athos, obştea a purces la lucru. în curînd (1757), fra ţii au
zidit biserică din p iatră, trapeză, bucătărie, arhondaric şi 15 chilii, cu
donaţii care veneau din ţările ortodoxe. Schitul acesta a atras şi mai
m ulţi ucenici şi astfel obştea a ajuns la num ărul de 60 de vieţuitori.
Paisie a o rînduit viaţa com unităţii sale după principiile S finţilor P ă
rinţi, începînd cu ale m arelui Vasile, ajungind în curînd ren u m ită în
S lln tu l M unte.
în noul schit, stareţu l Paisie a în v ăţat de la m onahul M acarie, cu
noscător bun al lim bii eline, n u num ai lim ba greacă, ci a şi trad u s sub
îndrum area acestuia în lim ba slavonă. în nopţile de priveghere, el lucra
la diverse tălm ăciri, nedorm ind m ai m ult de trei ore. S tareţu l se bucu
ra de bunăvoinţa p atriarh u lu i Serafim , care-1 invita adeseori să slu
jească la m înăstirea P antocrator în lim bile slavonă,.elină şi rom ână.
A titudinea ostilă a turcilor, pe de o parte, iar pe de alta, riv alitatea ,
d in tre greci şi slavi la Sfîntul M unte, in acest veac de adinei frăm întări, l-au făcut pe Paisie să se gîndească la reîntoarcerea în Ţările
Române.
Lăsînd la S fîntul Ilie un num ăr însem nat de fraţi, el a plecat de la .
A thos cu două corăbii în care erau 64 de suflete. Il atrăgea aici am in
tirea tinereţii, pe care şi-o petrecuse la schiturile din m unţii Buzăului,
şi ho tărîrea sa de a reînnnoi viaţa obştească din e'e. La acestea se ada
ugă ataşam entul său faţă de lim ba rom ână şi de păm întul noii sale p a
trii. Au tre c u t prin C onstantinopol şi au ajuns la Galaţi. D upă debar- j
care. obştea a găsit adăpost în schitul V ărzăreşti, din apropierea oraşu- j
’uî Focşani.
|
îm preună cu duhovnicii Visarion şi Gheorghe, e! a plecat la Bucu- I
reşti şi au ceru t o m înăstire de la m itropolitul de atunci, care era de 1
origine grec. Fiind refuzaţi, au m ers la Iaşi, unde au fost prim iţi cu 1
dragoste de m itropolitul G avriil Calim ah. Acesta, de origine rom ână, I
f’r.ese arhidiacon la P a tria rh ia Ecum enică şi apoi, din 1745, tim p de fl
13 a ri, activase ca m itropolit al Tesalonicului. Din 1760 devenise m itro- I
polit al Moldovei şi îl cunoştea personal pe Paisie de la Sfîntul M unte. I
Cu aprobarea D ivanului şi a voievodului G rigorie Calim ah, obştii v e n i t e i
de la Athos i s-a d at m înăstirea D ragom irna cu toate moşiile, p rin h r i- «
sovul din 31 august 1763.
1
în septem brie acelaşi an, cei 64 de fraţi au v en it în noul aşeză-B
m int, ctitoria m itropolitului
A nastasie Crimca din 1609, cu b is e r ic a j
m are, neobişnuit de înaltă şi cu form e decorative deosebit de a r t i s t ic e J
Acoa-tă com unitate era h o tărîtă «la viaţă obştească», la rugăciune, I n
gospodărie, d ar mai ales la activitatea de cultură, sub în d ru m area l i d
Paisie. Mai întîi s-a aşezat în biserică aceeaşi rînduială ca la S fîntiiM
M unte. C itirea şi cîntarea se făcea în lim ba slavă bisericească şi în l i r a «
ba rom ână, de pe cărţile tip ărite la Iaşi de m itropolitul Iacob P u t n e a «
r u l şi de alţi tipografi. în toate ascultările se p ăstra tăcerea, iar pe b u *
ze, rugăciunea. însuşi sta re ţu l se aduna cu fraţii şi lucrau ca n im e o fl
să nu fie fără o preocupare precisă.
Tipicul Sfîntului Vasile cel M are, al altor Sfinţi P ărinţi, de a t r i H
cu toţii în obşte, era m ereu prezent în m intea noilor veniţi.
fl
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Jn urm a conflictului ru so -tu rc (1768— 1774), p artea de nord a Mol
dovei a tre c u t sub stăpînirea A ustrie;. Team a de u n 'aţie si atitudinea
guvernului austriac, care privea cu ostilitate bisericile şi m inăstirile.
ortodoxe, au determ inat pe stareţu l Paisie să prim ească in v itaţia sobo
ru lu i de la Se~u de a se aşeza în acea m înăstire. C t.toria vornicului
_\'estor U reche a p rim it pe cei 350 de p ărinţi şi fraţi, străm utaţi do la
J 'ra g o n irn a , în fru n te cu sta re ţu l Paisie, la 14 octom brie 17/5. InstaHndu-se la Secu, el a organizat şi aici viaţa lăuntrică a obştii, care creş
tea m ereu prin venirea m ultor fraţi transilvăneni şi a unor m onahi de
ia recent dcsfii.nţata arhiepiscopie de Ghrida.
După p atru ani, voievodul C onstantin M oruzi, vrînd să a ju te obştea
stareţului Paisie în lucrarea ei duhovniceaică şi gospodărească, în loc
de bani i-a acordat m înăstirea N eam ţu, pe care a trecut-o în stăpînirea
■•-oborului a r c tuia. Cea mai veche m înă-tire din
Moldova, c?~c de
'■eacuri a fost şi centrul vieţii ei religioase şi culturale, care a pregătit
cpiscopi şi m itropoliţi, a av u t şcoli de caligrafie şi m in iatu risti.ă, a
apărat credinţa ca nici o altă instituţie, a ajuns să {ie condusă de stareţu l
s ii în alta viaţă duhovnicească, Paisie. P rin m unca şi jertfa sa, el a reus;t ca -.piritul de viaţă m onahală, verificată şi p ăstrată la Athos, să-l
întărească din nou în m înăstirea «.are avea propriile ei obiceiuri şi prac
tici. O grijă deosebită a fost ară tată .'aţă de cei săraci, bolnavi şi refu 
giaţi. ca şi fa.ă de închinătorii cu suferinţe sufleteşti
In tim pul războiului ru so -tu rc la sta re ţu l Paisie a venii arhiepisco
pul Arabrosie Serebrenikov, ca ex arh al Moldovei. El l-a h irc tesit în
rar.gul de arhim andrit, în anu- 1791 \ C uvîntarea rostită de acest ievarh
la m înăstirea N eam ţu a fost redactată în î:m ba ro m â n ”: şi se păstrează
:r m anuscrise m iscelanee.
La 27 iunie 1792 l-a în tîln it şi t>nărul episcop Veniam in Co^tache. dorind să se num ească ş: el cu m etanie la Neam ţu. De la vestitul
stareţ, el a prim it atunci în v ăţătu rile şi sfaturile <i.'.venite, făcînd şi as
cultarea ca rate.
D ar starea sănătăţii stareţului Paisie a început să slăbească. în ziua
do m iercuri, 15 noiem brie 1794, îm părtăşindu-se cu Sfintele T aine şi
tvnnomiţînd pace şi b in ec u v irta re întregulu* sobor prin cei doi duhov
nici — Silvestru, din partea rom ânilor, şi Sofronie, din p artea slavilor
—, el a adorm it în tru Domnul. înm orm ântarea "-a făcut de către soborul
rr.înăstirii în biserica în ălţa re a D om nului, în p artea dreaptă a n artex ru’.ui. S-a ro stit atunci C uvînt la îngroparea preacuviosului părintele
nostru Paisie, arhim andritul şi stareţul sfintelor viînăstiri N eam ţul şi
Secu1. care a fost copiat în num eroase m anuscrise rom âneşti °.
Concepţia stareţului s-a stato rn icit în aceea că viaţa de obşte şi
ascultarea au fost binecuvîntate de Dum nezeu. Ele nu au răm as sim ple
kiei, ci au devenit principii călăuzitoare, puse în practică şi îm plinite în
m înăotirile pe care le-a condus, fiind p erpetuate de către ucenici.
4. Paul Mihail. Stareţul Paisie de Ia N eam ţu, înnoitorul monahismului, în «Mi
tropolia M oldovei şi Sucevei», 1962, nr. 5—6, p. 409—417.
5. M onografia vieţii şi activităţii sale de Prot. Serqhie Cctferikov. Paisie, slale fu l m înăslirii N eam ţului, trad. de episcopul Nicodim, M -rea Neamţ, 1933.
6. Paul Mihail, In legătură cu participarea episcopului Veniam in Costachi la
înm orm întarca stareţului Paisie de la Neam ţ, «Biserica O rtodoxă Română», CV
(1987), nr. 3— 1, p. 109—116.
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A şezăm intul în 8 puncte, alcătu it odată cu stabilirea la D ragom im a,
prevedea «sărăcia cea de bună voie după făgăduinţa chipului îngeresc,
ascultarea de bună voie m ărtu risită din S fîn ta Scriptură şi de Sfinţii
P ărinţi, m ărturisirea, petrecerea pînă la m oarte cu fra ţii soborului adu
naţi şi suferind toată strîm to rarea vieţii, citirea D um nezeieştilor Scrip
turi şi a în v ăţătu rilo r S finţilor P ărinţi, păzirea sfintelor posturi şi p ar
ticiparea la slujbele m înăstirii». «In toate zilele sîn t datori toţi fra ţii a
se aduna şi din obşteasca m încare toţi să se îm părtăşească». în m înăstire să fie înfiinţate «felurim i de m eşteşuguri» la care să lucreze fra ţii şi
să înveţe şi pe cei neştiutori. In sfîrşit să se înfiinţeze bolniţa care să
slujească bolnavilor şi p e n tru cei b ă trîn i şi prea slabi şi cu m are osîrdie să se facă cele cuviincioase bolnavilor. N outatea acestui regulam ent
era că reintroducea rînduiala în viaţa călugărilor, ce scăpătase în u lti
m ele veacuri.
Ca rez u lta t al norm elor stabilite p rin acest A şezăm înt, la m înăstirile D ragom irna, Secu şi apoi la N eam ţu, s-au alcătu it obştii asem ănă
toare. celor de la S fîn tu l M unte, care înglobau pe lîngă rom ânii moldo
veni, m unteni şi transilvăneni, şi slavi : ruteni, bulgari, sîrbi, greci şi
arnăuţi.
S piritul de organizare a vieţii m onahale a dăin u it m ulţi ani, aşa
cum l-a stato rn icit Paisie. P rav ila sa a fost aprobată şi în tă rită prin
hrisoave dom neşti. N um eroase m anuscrise rom âneşti, începînd din 1795
şi pînă în 1880, au transm is copii, realizate la m înăstirile N eam ţ, Cernica, C ăldăruşani, Rîşca, Poiana M ărului, Secu, Noul N eam ţ sau S fîntul
Pavel de la Athos, după A şezăm intul Stareţului Paisie.
îndeletnicirile acestuia au fost determ inate de însăşi activitatea pe
care a desfăşurat-o şi de etapele vieţii sale. C ercetările din ultim ii ani
au en u m erat m anuscrise ale stareţu lu i Paisie, care au fost transcrise de
către ucenicii săi şi apoi răsp în d ite în lum ea ortodoxă. Acum se cunoaşte
că Paisie şi ucenicii au copiat în răstim pul a douăzeci de ani (1775—
1795) un n u m ăr de 276 m anuscrise, d in tre care 44 autografe ale stare
ţului Paisie. M anuscrisele în lim ba rom ână traduse în perioada sa de la
N eam ţu, fiind depozitate în tu rn u l clopotniţei, au ars la incendiul cel
m are din 1862, după cum relatează actele oficiale şi m ărtu riile contem 
poranilor. A rhim . A ndronic, în m anuscrisul său Istoria m înăstirii N eam 
ţu. ara tă că to ate m anuscrisele rom âneşti erau în n u m ăr de aproape
1 000 volume. M anuscrisele slavone se aflau în alt depozit decît cel al ma
nuscriselor rom âneşti şi greceşti.
D intre operele sale se evidenţiază : Despre rugăciunea m inţii, care
cuprinde 6 capitole şi o introducere. Isihasm ul se vădeşte astfel a fi o
prezenţă la rom âni şi în a doua ju m ătate a secolului al X V III-lea. P ais>!e a p rim it prim ul im puls spre această trăire încă din tin ereţea sa, în
Ţările Rom âne, pe care l-a dezvoltat la Athos, ca apoi să revină în Mol
dova, unde şi-a însoţit experienţa de la Athos cu cea locală, rom âneas
că. In m înăstirile noastre, a îndem nat şi a u rm a t el însuşi neîncetat«rugăciunea lui Iisus». R ugăciunea aceasta aduce linişte, iar, pe de altă
parte, ea este u şu ra tă de o pace cîştigată şi prin alte osteneli. Cel liniş
tit «după Dum nezeu» are parte de ilum inări speciale în înţelegerea S fin
tei Scripturi şi ajunge la înţelesuri, chiar despre cele lum eşti, superioa
re celor învăţaţi. C instind pe întem eietorul isihasm ului, Paisie a tradu*
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lim ba greacă în lim ba slavă V iaţa S fîn tu lu i Grigorie Sinaitul scrisă
p a tria rh u l Calist. T raducerea sa în m anuscris a fost citită de către
eroşi p ărinţi m onahi.
La Athos, aprofundînd cunoaşterea lim bii greceşti, constată că tex e patristice slavone, traduse din greceşte, conţin num eroase greşeli
echivalenţe neconform e cu originalul şi că unele fraze slavone n u m ai
a înţelese în tim pul său. Aceste concluzii l-au îndem nat să înceapă tra cerea din nou a scrierilor ascetice şi patristice. A vînd un m are rest faţă de text, Paisie com pară a tît traducerea în lim ba noastră cu cea
avă cît şi pe cea slavă cu prototipul grecesc, pe care îl verifică cu oriînalele m ai vechi, p e n tru ca tex tu l trad u s de el să reflecte cît m ai fidel
'n d irea S finţilor P ărinţi. De aceea, neobositul în drum ător autentifica
in binecuvîntarea sa m anuscrisele care pu teau fi m ultiplicate.
S tareţu l Paisie este considerat, pe d rep t cuvînt, unul d in tre cei
'dintîi scriitori asceţi din veacul al X V III-lea. L ucrările sale au fost
folosite de către c ă rtu rarii asceţi Ignatie B rancianinov şi Teofan Zăvorîtul. Ele urm ăresc să îndrum e pe credincioşi la înţelegerea ju stă a
operelor m arilor nevoitori ai
R ăsăritului, de aceea au fost com plet
străin e de vreo influenţă apuseană. A ctivitatea lite ra ră a lui Paisie s-a
inspirat din iubirea lui D um nezeu, din dragostea faţă de Biserică şi de
aproapele.
Ca rez u lta t al traducerilor sale din lim ba greacă în lim ba slavă,
m onahism ul din B iserica R usă a fost în zestrat cu tălm ăcirile scrierilor
Sfinţilor P ărin ţi nevoitori. El a trad u s Filocalia, care conţine cele m ai
de seam ă scrieri ale asceticii răsăritene. M anuscrisul Filocaliei a fost
tipărit la Moscova, în 1793, şi apoi a fost ree d ita t în mai m ulte ediţii
In B isericile Ortodoxe. U ltim a ediţie a a p ă ru t re p rin t în B ucureşti, în
1991. Şi p rin activitatea sa de trad u căto r, stareţu l Paisie a înnoit viaţa
m onahală şi a fost un m are înd ru m ăto r şi educator în spiritul operelor
care călăuzesc desăvîrşirea lăuntrică.
O pera acestuia dezvoltată în Ţările Rom âne a av u t o m are influ 
enţă în O rtodoxia rusă. Sistem ul stăreţiei, p racticat de el, s-a răspînd it în veacul al X lX -lea la un n u m ăr de 117 m înăstiri şi schituri din 35
de eparhii. Biograful cel mai com plet, protoiereul Serghle C etferikov,
enum eră peste 200 de călugări, persoane civile, arhim andriţi şi episcopi care au răsp în d it m işcarea paisiană pînă în pragul prim ului război
m ondial.
De asem enea, num eroase m anuscrise slavone ale stareţului Paisie
s-au răsp în d it în copii şi se păstrează în m înăstirile din B ulgaria, din
Serbia, din A thos şi în alte biblioteci publice de peste hotare.
A thosul, cu m ilenarele sale m înăstiri, schituri şi m etocuri, a fost
cel dintîi care s-a b u cu rat de influ en ţa binefăcătoare a curentului paisian. S chitul Sfîntul Prooroc Ilie, în care şi-a organizat el prim a obşte,
a dus m ai departe spiritul şcolii lui m onahale, p rin ucenici şi superiori.
Influenţa paisiană s-a ex ercitat şi asupra vieţuitorilor m înăstirii P a n 
tocrator, pe moşia căreia se afla schitul am intit, precum şi asupra m înă
stirii Noul Neam ţ, înfiin ţată de ucenici paisieni. M onum entala operă a
lui Isaac Şirul, trad u să de Paisie din lim ba greacă în cea slavă, a fost
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tipărită după m oartea sa, în 1812, la m înăstirea N eam ţu şi apoi trim isă
la Athos, p e n tru num eroşii călugări de acolo 7.
în Moldova, curentul paisian a fost sp rijinit de ierarhii Bisericii.
M itropolitul V eniam in Costache este socotit ca rep rezen tan tu l cel mai
de seam ă al acestei orien tări de ascetism şi de cărturărie. P rin m itro
politul Iosif Naniescu (1875— 1902), paisianism ul încheie o epocă a isto
riei spirituale a Bisericii O rtodoxe Rom âne. Principiile vieţii obşteşti
şi ale «rugăciunii lui Iisus» s-au m anifestat în două ram u ri : una la
m înăstirile dm Moldova. N eam ţu, Secu şi S ihăstria şi alta în Ţ ara Ro
m ânească, la. m înăstirile Cernica şi C ăldăruşani. O rganizarea com unita
ră a acestora din urm ă s-a d ato rat ucenicului lui Paisie, stareţu l G heorghe, care a trezit la viaţă aşezăm intele pe caro le-a condus. A m bele ra 
m uri au pornii de la principiile de organizare aie lui Paisie, pe care
l-au recunos ut ca în aintaş şi p ărin te spiritual. M onahii contem porani
cu rîv n ito ru l dascăl şi generaţiile care i-au u rm at s-au re ie rit la el ca
!a «'Părintele nostru Paisie», i-au v en erat şi m orm lntul şi am intirea.
Num eroşii săi biografi i-au descris viaţa ca o «Înţelepciune ipostatlcă, ca un p reacu rat lăcaş în care e ra înţelegerea cea dum nezeiască prin
care cunoştea lăm urii dogm ele credinţei oi'todoxe, iar sfatul său era
d rep t şi adevărat».
Viciţ:i stareţului Paisie, a l.ă tu ită uupă m oartea sa de către diferiţi
ucenici, unii din însărcinarea oficială, relevă că el vorbea către întreg
soborul m înăstirii de trei ori pe an, în biserică : de Crăciun, de P aşte şi
Ue în ălţa re a D om nului, în lim bile rom ână şi slavonă bisericească. In
fluenţa sa cărturărească se răsfrîngea asupra tu tu ro r m onahilor adunaţi
sub toiagul său păstoresc. Astfel, d intre m onahii cu care Paisie a venit
de la Athos, ierom onahul Spiridon a scris la m înăstirea N eam ţu Viaţa
lui Paisie, u rm a t de alţi biogra/i, ca schim onahul M itrofan, ca ierodiaconul Grigori, care — cel din urm ă — a prezentat-o m itropolitului Ve
niam in al Moldovei.
în a doua ju m ătate a secolului al X lX -lea, duhovnicul A ndronic de
,’a m înăstirea Noul N eam ţ a scris şi cl o Via'.ă a stareţului Paisie. Dar
cea mai bogată Viaţă a stareţului Paisie este aceea scrisă de m onahul
Y liaiie, caro aduce m ărtu rii oculare relativ la ultim ii ani de viaţă al
cuviosului şi la înscăunarea succesorului cău, Sofronie, ce se produce
i’upă o lună de zile de îa m oartea m arelui înaintaş.
P ărinţii din m înăstirea N eam ţu au p erp etu at v en eraţia faţă de cu
viosul Paisie, p rin m etania depusă la m orm înt, prin candela care ard s
acolo n eîn treru p t, prin tabloul lui cinstit pînă în zilele noastre. Ei dep'
m etanie de fiecare dată cînd in tră şi cînd ies din biserică, obicei care
păstrează şi a c u m 8.
în anul 1988 Soborul local al P atriarh iei Moscovei, în caorul lu ă 
rilor sale, a canonizat pe cuviosul Paisie de la N eam ţu d rep t sfînt, pe
tru viaţa, opera şi influenţa sa binefăcătoare. Soborul local l-a proc1
m at pe cuviosul Paisie s fîn t al Bisericii şi a stabilit ca slujba de po~
r.ire să se facă în fiecare an la data de 15 noiem brie.
7. Paul Mihail, Traduceri patristice ale stareţului Paisie, in «Mitropolia Ol
niiii», XXIV (1872), nr. 3— 4, p. 217—222, + 2 planşe.
8. Ioan Ivan, Paisie Velicicovsciîi, în «M itropolia M oldovei şi Sucevei», XXX.
(1958), nr. 1—2, p. 131— 133.
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A stfel că tra d iţia slujirii cuviosului Paisie la 15 noiem brie perpe
tuată la m în ăitirea N eam ţu n e în tre ru p t de la m oartea sa a fost în tă rită
Soborul local ru s şi introdusă în calendarele ortodoxe.
Dovada acestei trad iţii este existenţa tex tu lu i scris al slujbei de
cinstire a cuviosului, aflată în mai m ulte exem plare de m anuscrise, a tît
in lim ba slavă bisericească cît şi în lim ba rom ână, dintre care cel mai
vechi este din 1794.
Im ediat după m oartea stareţu lu i Paisie, s-a întocm it Slujba cuvio
sului stareţ Paisie. Această slujbă este com pusă din vecernie, cu tropa
rul S fîntului, u tren ia cu 9 cîntări, sinaxar, svetilna şi sedelne. T extul a
iest scris de către unul d in tre cei m ai apropiaţi ucenici, ieroshim onahul Ioan Diacovschi, în lim ba slavo-rusă.
Din m anuscrisul p ă stra t la m înăstirea Rila, care conţine a .e aJ;ă
VujLă, aflăm însem narea în lim ba slavă-ru^ă de pe foaia de titlu că
■ ierom onahul E frem Diacovschi, num it acum Ioan, bărbat cu în altă în 
văţătură şi teolog, iost predicator în catedrala Sf. Sofia din Kiev, i-a fost
ucenic apropiat stareţului şi 4 luni după m oartea stareţului a m u rit şi
e! ?i a fost îngropat în aceeaşi n în ă stire » 9.
Ioan Diacovschi a scris slujba cuviosului Paisie chiar în cele două
luni u rm ătoare m orţii stareţului, căci alătu ri de Plîngerea deasupra
m o rm îvtului aceste tex te se află în m anuscrisul pe care-1 considerăm
originalul, ce se păstrează la schitul Sf. Ilie de la Athos, d a ta t 1794.
Scrierea în lim ba slavo-rusă s-a m ultiplicat în num eroase copii, dint~e e’e sem nalăm cele care se păstrează la biblioteca m înăstirii N eam ţu
(ms. 2(W) sau la biblioteca M itropoliei Moldovei (rnss slav n. 3 3 )l0.
Această slujbă s-a tip ă rit (în lim ba slavă) la tipografia m înăstirii Neam ţ
in 1836. Pînă acum nu se cunoştea că slujba cuviosului era tradusă şi
folosită şi în lim ba .rom ână. Dăm la iveală am m , pentru prim a dată,
textul în lim ba rom ână al S lujbei cuviosului Paisie, tradus în anii u r 
m ători lui 1794. Presupunem că trad u căto r a fost călugărul C hiriac de
1j Secu. care a făcut şi alte trad u ceri de pe scrierile paisiene.
A ceastă versiune în lim ba rom ână se păstrează acum în biblioteca
m înăstirii Noul N eam ţ în tr-o copie tîrzie din 1858, făcută de ierodiaconui C alistrat după un prototip în rom âneşte, care se afla la m înăstirea
N eam ţu. Ea provine din biblioteca m înăstirii N eam ţu pentru că are o
pecete originală a acestei m înăstiri. A fost dusă, îm preună cu alte m a
nuscrise vechi nem ţene de către A ndronic, la străm u tarea sa la m înăsti
rea Noul Neamţ.
Copistul C alistrat a av u t o activitate bogată de copiere, aşa cum o
dovedesc m anuscrisele scrise de el, păstrate acum la biblioteca M itro
poliei M oldovei11. Probabil că el a avut la îndem înă drept prototip un
m anu'îrris interm ediar, u lterio r originalului scris de Chiriac, astăzi dis
părut.
9. Paul Mihailfovici), M ărturii rom âneşti din Bulgaria şi Grecia, Chişină’.i.
1933, p. 56.
10. Paul Mihail, M anuscrise slave In colecţii din M oldova, II, «Romaiioslavica», liucureşli, XIX '1979), p. 61.
11. P3ul Mihail, M anuscrise româneşti din Biblioteca M itropoliei M oldovei, în
«M itropolia Moldovei şi Sucevei», LII (1976), nr. 1—2, p. 47, 48 (între anii 1853—
18G6).
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M anuscrisul în m ărim e 38X 25 cm, cu 17 f., reprodus a lătu rat, are
pe f. 1 im aginea litografiată a vederii generale a schitului Sf. Ilie de
la Athos, d a ta tă 1836, cu explicaţiile în lim ba rusă, cu p o rtre tu l cuvio
sului Paisie. A ceasta ara tă leg ătu ra cu aşezăm întul de la Athos, unde
se păstrează originalul slavo-rus al slujbei Cuviosului. M ulte foi, (d. ex.
2, 3, 7, 17) au frontispicii cu elem ente florale, titlu rile , iniţialele şi re 
ferinţele sîn t scrise cu chinovar. A re colontitlu denum irile p ărţii de slu j
bă de pe f. respectivă, ia r f. 3, 7 au vignete cu elem ente florale. Filele
au chenar lin eat cu cerneală, f. 2— 17 : S lujba cu priveghere la pom e
nirea sta re ţu lu i Paisie, arh im an d ritu l m înăstirii N eam ţului şi Secu. De
la f. 12— 14 este in tercalată «Viaţa lui Paisie» (în cadrul Sinaxarului),
iar de la f. 14 se adaugă şi Pom enirea stareţului V asile de la Poiana
M ărului şi a ucenicului său M ihail, a cuviosului P ro terie şi a lui Ioan
P u s tn ic u l12 Am transcris tex tu l conform norm elor de transliterare.
C hipul stareţu lu i Paisie este cunoscut prin num eroase xilogravuri,
litografii şi picturi. Cea m ai veche xilogravură a fost lu crată de m ona
hul Teodosie şi a îm podobit ediţia în lim ba slavonă a lu crării Viaţa sta
reţului Paisie a p ă ru tă în 1816 la m înăstirea Neam ţu.
Un a lt chip a fost re d a t în xilogravură de către m onahul G hervasie în 1817 şi a fost folosit la ilu strarea ediţiei A dunarea cuvintelor pen
tru ascultare şi Viaţa stareţului Paisie de la N eam ţu, în lim ba rom ână,
a p ăru tă la m înăstirea N eam ţu, 1817.
E diţia lui P. N. B atiuşkov, Moscova, 1842, a scrierilor cuviosului
Paisie reproduce chipul său după o gravură inedită, necunoscută în
Rom ânia, p ă stra tă în colecţia de a rtă a lui D. A. Rovinschi, care diferă de
xilogravurile de la N eam ţu. C elelalte ediţii ale operelor stareţu lu i P ai
sie sau ale vieţii lui, ap ăru te la m înăstirile O ptina Pustîni, 1847, Noul
N eam ţ sau Odessa, 1886, la m înăstirea Sf. Pantelim on, Moscova, 1902,
precum şi m onografiile şi articolele diferiţilor autori laici şi clerici au
continuat să reproducă aceste xilogravuri sau p o rtrete ale lui Paisie.
P o rtre tu l p ă stra t astăzi la m înăstirea N eam ţu, este pictat pe pînză
şi poate fi d a ta t din a doua ju m ătate a secolului al X lX -lea. El repre
zintă, presupunem , o copie de pe xilogravura din 1816. P o rtre tu l este
a tîrn a t pe peretele bisericii «Înălţarea Dom nului» de la m înăstirea
N eam ţu, la capul m orm întului său.
In fotografiile inedite, care însoţesc prezentul articol, prezentăm
trei chipuri ale stareţu lu i : 1. reproducerea litografiei din 1836, din
66 de la m înăstireâ Noul N e a m ţ; 2. p o rtre tu l stareţu lu i aflat la schi
Sf. Ilie, de la M untele Athos, de la m ijlocul secolului al X lX -lea,
inscripţie în lim ba rom ână ; 3. icoana S fîntului Cuviosului Paisie, p
zentată la canonizarea sa de către Soborul local, în 1988 — Mosco
C instind pe Cuviosul Paisie, cinstim Biserica O rtodoxă Rom ână
totodată, in stitu ţia aşezăm întului m onahal în care cu p u tere duho
ceaşcă novatoare el a nevoit şi a lăsat urm e care dăinuiesc.
Pr. dr. Paul MIHAIL
12.
D escriere după Catalogul... bibliotecii mînăstirii N oul Neam ţ, alcătuit
V alentina Pelin, Chişinău, «Ştiinţa», 1989, nr. 66, p. 243.
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LUJ3A SFÎNTULUI CUVIOSULUI PAISIE
IN 15 ZILE ALE LUNII LUI NOEMVRIE POMENIREA CUVIOSULUI
DE DUMNEZEU PURTĂTORULUI PĂRINTELUI NOSTRU PAISIE,
STAREŢUL ŞI ARHIMANDRITUL SF(I)NTELOR MONASTIRI
NEAMŢUL ŞI SECUL
LA VECERNIA CEA MICĂ
La «Doamne, strigat-am...»,
S tihirile pe 4, glas 8
Podobie : «o, prea slăvită
M inune I»
Părinte Paisie cuvioase, tu din pruncie
h b in d pe H ristos şl Iui cu totul afiero-

sindu-te şl de nimic din cele lum eşti vre
m elnice şi trecăto are negrijlndu-te, al îm
plinit cu toată osirdia poruncile cele dum
nezeieşti şi pe suflet şi pe trup curăţindu-le te-ai făcut vas şi sălăşluire v red 
nică Sfintei Treimi.
Părinte Paisie, fericite, tu făcîndu-te u r
m ător sfinţilor părinţi celor de dem ult şi
faptele bune şi viaţa lor, ca osîrdie din

Sfîntul Paisie. Litografie în mss. nr. 66, din 1836,
de la m înăstirea N oul-N eam t
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tinereţe m ctahirisindu-ie, ai ară tat cum că
Dumnezeu tot acelaşi esle şi neschim bat,
care acelora le-au dat putere a birui pre
vrăjm aşi şi lum inat i-a şi încununat.
P ărinte Paisie, m inunate, tu făciudu-te
bună mireasm ă a lui H ristos, mulţi la
urmu (a au a 'e rg a t şi cu fapte bune a vie
ţui de la tine s-au În v ă ţa t: aratindu-le
lor, fericite, caiea, care duce catie îm
părăţia corurilor, intru care tic po.'âţuieşle şi pe noi care te lăudăm pre Tine.
Părinte Paisie, înţelepie, acoperă şi pă
zeşte siinteic şi dur.m ezeieş.iii lăcaşuri,
ca ie ic laudă, caci te au inainte stă
tător şi de grijă purtător şi ne izbăveşte
de siaturiie celor vic.eni şi din toate
m ăiestriile ior, ai'ăiind tuturor cum că
şi după r^oarte viezi şi m intuieşti pre
toţi cei ce le cheam ă cu credinţă.
Slavă... glas 8
A stă/i ne cheam ă pa noi spre
p răznuiic
sfinta
lavră
a
înălţării
Stăpinului, îm preună şi cu a Cin
stitului Botezător şi c j vesi-l’e strigă
către noi ziclnd : Veniţi credincioşilor şi
dănţuiţi im preună, că iată M irele H ristos
a trimis între noi povăţuitor spre mintuire pe Faisle cel prea blind, pe cel îără
răutate şi treaz, pe cel sm erii şi milostiv
care ca Pavel, aprins fiind cu dragoslea
cea către Dumnezeu şi călic aproapele
s-a silit ca, pc cei încredinţaţi Iui de
H ristos şi pe mai mulţi, să-i aducă către
D in su i: totdeauna lacrim i vărsind şi su 
fletul in tiecare zi pentru dinşii puinduşi, urm ind lui Moisi şi lui David şi În
tregii înţelepciuni şi curăţeniei minţii
cclei născătoare (le vederea iui Dumne
zeu, ca I o s ii; de unde şi cu datul cu
vântării de Dumnezeu, ele la D um nt^ni
s-a dăruit, ş l aşa, prin osteneli şi raodare pe mulţi im preună cu sineşi i-a adus
lui Dumnezeu şi pe noi r.e-am slăvit. Şi
acum în lăcaşurile cereşti sălăşluit îiind,
se roagă pentru pacea lumii şi m intui
rea dreptcredincloşilor.
Şi acum... Bogorodicina
A coperăm intul Tău de Dumnezeu N ăs
cătoare Fecioară,
doîlorie
sufletească
este, că întru dinsui scăpînd, de nepu
tinţele sufletului ne izbăvim.
La Stiho(a)vnă
.Stihirile, glas 2, Podobie, «Casa Eufra
tului :»

Fericite Părinte, arătatu-te-ai, din prun
cie, vas sfinţit S tăpînu'ui şi casă prea
S îîntu’ui Duh, prea lăudate Paisie.
Stih : «Cinstită este inainlea Domnului
m oartea cuviosului Lui...»
I.ăsînd cele lumeşti, ca să urmezi vie
ţii îngereşti, te-ai depărtat cu totul din
tre cei cunoscuţi şi
sălăşluindu-Te în
M untele Athonului, cu faptele ai minu
nat pe toţi.
S tih : «Fericit bărbatul care se tem?
de Domnul, întru poruncile Lui v.i voi
foarte»
Cu voia iui D um nez.u, <Tn
A thonulni viind in M oldavia, te-ai ară
tat nou începător vieţii de ooşte mona
hilor, povăţuindu-i ia calea m iuluirii.
Slavă...

şi

acum...,

A s o n a n ţi,

A părării tale. M aica lui Dumnezeu, pă
zirii şi acoperăm intului
şi ocinnuiiii,
ne-a afierosit pe :ioi P a iin tjle i:.;isie.
Troparul, Glas 4.
Pre cela ce din Roşia ca o stea prea
lum inoasă a lăsării şi in M .inte'e Athonului s-a ară tat stră'.ucit nevoilor, şi
ia păm intul Mo.’daviei
incopâior ne..
vieţii călugăreşti s-a făcut şi pe toţi cu
învăţăturile şi cu scrisorile sa:e i-a mi
nunat, pre Paisie cel prea t r c l l -.ălăudăm, ca să se roage Domnului
să
m intuiască sufletele noastre.
Slavă... şi Acum..., Eo ,orodicind, «To 
na cea din vcac ascunsă şi do snţ;
neştiută».
Ectenia mică şi O tpustul.
IlA VECERNIA CEA MARE
După obişnuitul Psalm, cintăm : <-Fer:r !
bărbatul..., slava 1, la «Doamne stri^at-am...». Stihirile pe 8, tjlas 5. P o d o t.? :
«Prea C uvioase Părinte»
Prea cuvioase părinte, de Dumnez
p u rtă'o ru le Paisie, tu din părinţi h!
cinstitori
năseîndu-te şi dumnozeieşU.
scrlpturi lesne «ivăţîndu-le şi din cu
ta re ades cea înţelegere a acelora
prinzindu-ţi-se înăuntrul inimii tale
rlnţă fierbinte spre viaţa călugărea
ai lăsat dragostea maicii tale şi bagă
lumea şi toată slava deşartă şi alerg'
cu sirguinţă în străinătate, ai imbrăţi
cu smerenie, jugul lui H ristos celui
ca un prunc curat fiind, în iesle s
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»ască s-a culcai, pe Aceia rourjă-1, po
Arola inîlostivcşţe-!, prea c.ivicnse, să
iâ ru ia sc ă
Biscricii un cugel, pace
şi
sna re milă.
?roa cuvioase părinte, de DiiMnc.’îu
inî- K'pţite Paisie, tu, c a ' o slt-a n eri!aci*j şi prea luminoasă, alergind de Ic.
3 ;3ia Ia Ştiutul M unte Alhon, acolo ai
T . s j r i î , m ifiios sirSii’ciad prin {«ple fcv.a? şi, adt'nind r.pa'.ă de monahi şi chip

iăcînda-la !or cu nevoinţeîe i-ni ;*<>văţuil spre aiiarea Iui Hristos, ce’ui ce
s-a sm erit şi a av u t trup din Fecioara ;
pe care roagă-I, prea cuvioase, să dă
ruiască Bisericii un cuget, pace şi mare
ir. Hă.
Inţeiepţite Paisie, tu, cu adevărat după
Cf> ci uim at lr.i H ristos după e\an n lielie, te-ai învrednicit şi vieţuirii înge
reşti prin curăţie, prin priveniieie
ţi

P ortret-tablou al stareţului Paisie, de la
schitul Sf. Ilie, din M untele A thos
prin înfrinare şi lurainînd pe toţi cu în
v ăţătu rile tale ce?e pline do darul dum
nezeiesc, i-ai făcut părtaşi strălucirii lui
H ristos, celui ce s-a sm erit şi a luat ciiip
de rob pentru milostivire. Pre aceîa roa

gă-1, pe acela îmblînzeşte-1, prea cuvioa
se, să dăruiască Bisericii un cugel, pace
şi m are milă.
Prea cuvioase părinte, de Dumnezeu
cugetuSoruIe Paisie, tu, urapîindu-le de
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:4V..
darul Sfîntului Duh, de p a te re şi de în 
ţelepciune, urm înd sfinţilor povăţuitori
celor de dem ult, care au povăţuit noroade, lui Moisi, zic, şi lui David, şi ce
lor după aceştia, te-ai ară tat povăţuitor
celor ce voiau să se m intuiască prin
v iată călugărească, arătlndu-le lor calea
pe care să călătorească fără poticnire cătră H ristos, îm păratul tuturor, pe care
roagă-1, prea cuvioase, să dăruiască Bi
sericii un cuget, pace şi m are milă.
Slavă..., glas 5
Prea cuvioase părinte, de Dumnezeu alesule Paisie, după ce ai lăsat tu lumea
şi te-ai înstrăinat pentru H ristos, atunci
fericită m aica ta, nedum irindu-se unde
te-ai dus, a înccput a te căuta şi cu postiri şl cu lacrim i a ruga pe H ristos Dum
nezeu ca să i te descopere. Şi iată, au
văzut cerurile deschise şi pe îngerul Iui
Dumnezeu pogorindu-se cătră dînsa şi ca
fulgerul strălucind şi zictn d u -i: (să ştii),
O, femeie, că fiul tău cu darul lui Dum
nezeu sporind va fi m onah iscusit şi
m ulte suflete vor să se m intuiască prlntr-lnsul şi pe mulţi va lum ina el şi ii va
povătui către calea m întuirii şi lui Dum
nezeu 11 va aduce.
P entru aceasta strigăm ţ i e : nu ne uita
pe noi fiii tăi părinte ! Ci după prorocia
Îngerului, Izbăvind suflelele noastre de
vrăjm aşii cei văzuţi şi de cei n e v ă z u ţi:
lum inează inim ile noastre spre lucrare a
faptelor bune. Ca umblfnd pe calea m în
tuirii, vrednici să fim cereştilor lăcaşuri.
Şi aşa, intru arătarea lui H ristos încon
ju ra t fiind tu de noi, cu bucurie să strigi
către d în s u l: Iată eu şi pruncii pe care
ml i-ai dat, Dumnezeule. Şi noi iarăşi să
strigăm ; acesta este. Doamne, povăţuitorul m întuirii noastre şi doritul părinte
pre care I-al dat nouă doctor sufletelor
noastre, cu care, îm preună, învredniceşte-ne şi pe noi, Stăpîne H ristoase Dum
nezeule, să locuim in lăcaşurile tale ce
le pururea lum inătoare şl veşnice, ca să
te mărim pre tine, îm preună cu P ărinte
le tău cel fără de început şi cu prea
Sfintul tău Duh, în veci.
Şi acum..., Bogorodicina :
In M area Roşie, chipul miresil celei
neispitite de nuntă s-a scris oareclnd, acolo Moisi despărţitor al apei, iar aicea
G avriil slujitor al m in u n ii; atunci
adîncul l-a trecut pedestru, neudat, Israil, iară acum pre H ristos l-a născut fără
săm înţă Fecioara. M area, după trecerea
lui Israil, au răm as neum blată, iară cea

fără
nuil
mai
om,

prihană, după n aşterea lui Emmaa rămas nestricată. Cela ce eşti şi
nainte ai fost şi te-ai ară tat ca un
Dumnezeule, m iluieşte-ne pe noi.

Vohod : «Lumină lină...»
Prochimenul zilei şi citirile : De la în ţe
lepciunea lui Solomon... (Cap. 5, stih 15
—23 şi cap. 6, stih 1—3 ):
D repţii în veci v o r II vil şi întru
Domnul plata lor şi p u rtarea de grijă
pentru dînşii de la Cel preaînalt. Pentru
aceasta vor lua îm părăţia podoabei şi
stem a frum useţii din m ina Domnului. Că
cu dreapta sa va acoperi pe ei şi cu
braţul sân îi va apăra. Lua-va toată ar
ma dragostea lui şi v a intr-arm a făptura
spre izbinda îm potriva vrăjm aşilor, îmbrăca-se-va In zaua dreptăţii şl-şl va pu
ne lui-şi coif ju d ecata cea nefăţarnică.
Lua-va pavăză nebiruită sfinţenia şi va
ascuţi cumplită m înie intru sabie şi va
da război, îm preună cu dinsul, lum ea asupra celor fără de
minte. M erge-vor
drept nem uritoare săgeţile fulgerelor şi
•a dintr-un arc bine încordat al norilor
la ţintă vor lovi. Şi din m tnia cea zvîrlitoare de pietre plină se vor îneca de
năprasnă. Sta-va îm potriva lor duhul pu
terii şi ca un vifor va v in tu ra pe ei şi
va pustii to t păm întul, fărădelegea şl ră
utatea vor răsturna scaunele puternici
lor. Auziţi, dar, îm păraţi şi înţelegeţi,
invăţaţi-vă judecătorii m arginilor pămintului. Luaţi în urechi cei ce stâpiniţi
mulţimi şi cei ce vă trufiţi întru noroa
dele neam urilor, că de la Domnul s-au
dat vouă stăpinirea şi p uterea de la Cel
preaînalt.
De la Înţelepciunea lui Solomon citire...
(cap. 3, stih 1—9) :
Sufletele drepţilor sln t tn m ina
Iul
Dumnezeu şi nu se va atinge de dinsele
muncă. Părutu-s-an în tru ochii celor ne
pricepuţi a muri şl s-au socotit pedep
sire ieşirea lor şi m ergerea de la noi
sfărim are ; Iară ei sîn t In pace, că îna
intea feţii oam enilor de vor lua şi mun
că nădejdea lo r este plină de nem urire
şi, puţin fiind pedepsiţi, cu m ari faced
de bine să vor dărui. Că Dumnezeu i-a
ispitit pe dlnşii şl I-a aflat lui-şi vred
nici ; ca aurul In ulcea I-a lăm urit pe
ei şi ca o je rtfă de ardere întreagă i-*
prim it şi în vrem ea cercetării sale vor
străluci şi ca sclnteile pe pale v o r fu g it
Judeca-vor limbi şl vor stăpini noro
şi va îm părăţl într-înşii Domnul în v
Cel ce nădăjduiesc spre dînsul vor
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ţclege adevărul şi credincioşii in dragoste
\o r petrece cu dinsul. Că dar şi milă
este intru cuvioşii lui şi cercetare intru
aleşii lui.
De la Înţelepciunea lui Solomon, celire...
(cap. 4, stih 7—15) :
Dreptul de va ajunge să se sîirşeascâ,
intru odihnă va fi, că bătrinctele sini
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cut lui Dumnezeu făcîndu-se, l-au iubit
şi vieţuind intre
păcătoşi, s-au mutat.
Râpitu-s-au ca să nu schimbe răutatea
mintea iui şi înşelăciunea să inşele su 
fletul lui. Că rivna răutăţii întunecă cele
bune şi neinfrinarea poftei schimbă gindul cel fără de răutate. Sfirşindu-se pes
te puţin au plinit ani îndelungaţi, că plă
cut era Domnului sufletul Iui, pentru aceea s-au grăbit a-I scoate pe dinsul din

Icoana Ştiutului Paisie, pictată cu ocazia canonizării
de cătrc Soborul local al Bisericii O rtodoxe Ruse, in 1938
cinstite nu cele de mulţi ani, nici cele ce
se num ără cu num ărul a n ilo r ; Cărunteţele-sint înţelepciunea oam enilor şi virsta b ătrineţelor — viaţa nespurcată. PlăO .R . — 10

mijlocul răutăţii. Şi noroadele, văzînd şl
necunoscind, nici puind in gînd una ca
aceasta că dar şi milă este intru cu
vioşii lui şi cercetare întru aleşii lui.

BISERICA O RTODOXA R O M Â N A

146
T A I I Tî E

ST1HIRA HRAMULUI
şi ale Cuviosului
glas 2, singur glasul
Părinte Paisie, tu, Sntărindu-ţi m intea
cu dum nezeiască
cunoştinţă, lucrurile
cele dintru această viată le-ai defăimat,
nimic grijindu-te de cete păm înteşti şi
dragostea maicii tale şi a rudeniilor o
ai trecut cu vederea de petrecerea cu cei
de sus dorind şi cu apele dum nezeies
cului Duh fiind adăpat, ne hrăneşti pe
noi iiii tăi prin scrierile tale şi noianul
cel nestătător al acestei vie{i de acum arâtat trecSndu-1, la lim anul cel cu bună
linişte ai ajuns şi ca un fenix suindu-te
la cereasca înălţim e, pururea te rogi la
H ristos Dumnezeu pentru cei ce cu dra
goste săvirşesc sfinlă pom enirea la.
Părinte Paisie, tu, invăţîndu-ne ai zis:
rivnă dum nezeiască şi credinţă neîndoi
tă să avem cătră cărţile părinteşti şi
cătră învăţăturile cele ce întru dinsele
se află intru toată unirea fără de toată
îndoirea, pentru că unul şi acelaşi sfint
duh au lucrat, precum întru învăţătorii
a toată lumea, aşa şi în tru sfinţii pă
rinţi, învăţătorii şi povătuitorii vieţii că
lugăreşti. Drept accea, cu darul cel dat
ţie de Ia Dumnezeu risipeşte toate măiestriile şi sfaturile celor vicleni, care să
silesc să încurce pe călugări şi învăţă
turi străine de chipul lor, răstălm ăcind
rău sfintele scripturi, spre veşnică osînda lor.
Părinte Paisie, pe prea cinstitul Agathon, igumenul siintului lăcaş V orona şi
pe fraţii cei intru H ristos adunaţi acolo
tu nu i-ai lăsat n eajutoraţi fericite, cind
cu credinţă au alergat către tine, ci degrab intim pinind cu dovezi din sfintele
scripturi ai m ingîiat întristarea lor. Pen
tru aceasta, şi pe noi, iiii tăi, nu ne
părăsi in nevoile noastre, Părinte, ci ne
tinde mină de ajutor.
Părinte Paisie, tu, plin fiind de darul
Sfîntului Duh, pe Theotem pt acela, huli
torul sfintei
rugăciuni şi al sfintelor
scripturi ale cuvioşilor părinţi celor mai
dinainte, l-ai vădit ca pe un mincinos
şi eretic şi urm ător lui Varlaam calavriţeanul, cela ce în tot anul întru to a
tă Biserica lui H ristos în duminica Pravoslaviei se anathem atiseşte. Drept
aceea, şi acum fericite, izbăveşte pe fiii
tăi de toţi cei ce le voiesc răul şi de
cei ce îi num esc sfintei îm prelestiţi şi ipocriţi, care, arătat cu aceasta, dovedesc
cum că nu cred sfintelor scripturi şi în 
văţăturilor părinţilor celor de dem ult.

Slavă..., glas 5 :
Prea cuvioase părinte, tu, petrecind In
sfînta lavră a Kievului Pecerschlei, ai
cules ca m arele A ntonie rodurile fapte
lor bune de la bărbaţii cei Îm bunătăţiţi
şi ca un neguţător iscusit încărcîndu-ţi
corăbioara sufletească cu acest fel de
pietre scumpe şi de neguţătorie de mult
preţ care era pricinuitoare de îm părăţia
cerurilor, prin osebite căi m ergind şi ca
o albină cuvîntătoare şi înţeleaptă adunînd şi de Ia alţi cuvioşi părinţi mierea
cea duhovnicească, în M untele Athonului te-ai sălăşluit unde, prin faplele tale
cele bune, ai tras
mulţi bărbaţi spre
rivna vieţii tale şi schitul m arelui pro
oroc Ilie acolo ai întem eiat, care şi as
tăzi este tu tu ro r buna şedere ce o ai
pus spre m întuire, Paisie.
Şi acum... Bogorodicina :
Fericimu-te, N ăscătoare do Dumnezeu
Fecioară, şi te slăvim credincioşii după
datorie; Pe tine, cetatea cea nem işcată
şi zidul cel nesurpat şi folositoarea cea
tare şi scăparea sufletelor noastre.
La Stihoa\nă, stihirile, glas 5 P o d o b ie:
«Bucură-te căm ara cea cu bun miros».
Bucură-te păm întul M oldovei şi dănţuieşte, că iată s-au trimis ţie din M un
tele Alhonului, ca un apostol, pe minu
natul Paisie care, cu scrierile şi cu în
v ăţăturile sale şi cu obiceiurile cele fru
moase, Biserica lui H ristos o au împodo
bit şi cu tălm ăcirile sfintelor scripturi şi
cu m ingîierile intru întristări pe norodul
tău l-ai veselit şi pe m înăstirile tale cu
m onahi-ostaşi le-au um plut şi acum se
roagă lui H ristos să dea tu tu ro r drept
credincioşilor m are milă.
S t i h : «Ci nst i t ă e s t e

înaintea

Domnului

m oartea cuviosului lui».
Bucură-te păm întul Roşiei că tu, pre
cum mulţi vieţuitori cereşti totdeauna odrăsleşti: de cînd ai primit buna vestire
a Evangheliei lui H ristos, aşa şi acum
ai răsărit din tine pe prea fericitul Pai
sie, care ca un apostol, in păm întul Mold a\iei, au descoperit la toţi lumina
Scripturilor cele de Dumnezeu insuflate
şi străbâtind inim ile tuturor drepteredincioşilor cu în v ăţătu rile ce au lăsat spre
folos pomenirea numelui lui îndulceşte
pe toţi cei ce strigă : Roagă, părinte, pe
Hristos, să dea sufletelor noastre mare
milă.
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Stih : Fericit bărbatul care să tem e de
Domnului întru poruncile lui va voi foarte.
Bucură-se ceata m onahilor astăzi şi duhovniceşte sâ prăznuiască, că şi-au dobindit şi alt nou începător vieţii de ob
şte, pe prea înţeleptul Paisie, care cu
apele dum nezeiescului Duh hrănit iiind
şi din rîui dum nezeieşte! desfătări şi din
izvorul raiului adăpat ; izvoare de mîntuire în toate părţile au revărsat, adăpind şi hrănind inim ile dreptcredincioşilor. Şi acum stînd înaintea lui H ristos,
se roagă să dea tu tu ro r m are milă.
Slavă..., Glas 6 i
Astăzi, fericitul părintele nostru Paisie
ne cheam ă pe noi la ospăţ plăcut lui
Dumnezeu. Deci, să ne adunăm dar fra
ţilor la dinsul cu gînd de veselie şi să
prăznuim îm preună cu el isprăvile Iui,
rugîndu-ne M întuitorului nostru H ristos
să ne învrednicească şi fericirii lui cu
toţi aleşii lui Dumnezeu intru îm părăţia
cerească.
Şi acum..., Bogorodicina :
N ăscătoare de Dumnezeu tu eşti viţa
cea adevărată care ai odrăslil rodul vi
ţei, pe tine te rugăm : roagă-te, Slăpînă,
îm preună cu prea cuviosul Paisie, să mi
luiască sufletele noastre.
La blagoslovenia pîinilor : Tropar, Glas 4
«Pe cel ce din Roşia, ca o stea, p rea
luminate...» De 2 ori. (Caută la V ecernia
mică), Şi :
N ăscătoare de Dumnezeu, Fecioară,
bucură-te ! Ceea ce eşti plină de dar.
M ărie, Domnul este cu tine. Blagoslovita
eşti tu in tre femei şi blagoslovit este
rodul pîntecelui tău, că ai născut
pe
M intuitorul sufletelor noastre.
(O dată. Şi citire a cuvîntului)
LA UTRENIE
«Dumnezeu
cuviosului de
Bogorodicina.
gie, Sedealna,
ţelepciunea şi

este Domnul»... Troparul
2 ori. Slavă şi
acum...,
Apoi, după intîia stihologias 8, P o d o b ie: «Pre în
cuvîntul...».

N esuferind slava ta, vicleanul diavol
a îndem nat fericite pe A tanasie, ca în a
intea tuturor, din zavistie, să hulească
bunătăţile tale. Dar tu, părinte, îndelung
rîvnit, ai sfărm at capul vicleanului v ră j
maş, şi pe A tanasie, cu înţelepciunea
cea dată ţie de la Dumnezeu aducindu-1
spre pocăinţă, l-ai
făcut a-şi cunoaşte
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rătăcirea. Pentru aceasta i-ai şi descope
rit voia lui Dumnezeu spre a ta vieţui
re cu fraţii şi cu aceasta pe toţi vieţu i
torii Sfîntului M unte şi spre m irare i-ai ri
dicat, de Dumnezeu înţelepţite P a isie :
roagă-te lui H ristos Dumnezeu ca şi noi
să scăpăm de tot sfatul viclcan al celor
zavistnici.
Slavă... glas 4, Podobie :
«Cuvîntul cel împreună»
De gîlcevile şi grijile lum eşti fugind şl
prim ind viaţa cea îngerească cu înfrinarea şi cu privegherea, sufletul ţi-ai îm
podobit şi m ulte daruri de la Dumnezeu
ai luat, Paisie, de Dumnezeu inţelepţite;
roagă-te pentru noi cei ce te lăudăm pe
tine cu bună credinţă.
Şi acum..., Bogorodicina :
Prea Sfintă Fecioară, m iluieşte-ne pe
noi cei ce scăpăm cu credinţă Ia line
cea milostivă şi cerem acum a ta caldă
folosinţă, că poţi cu adevărat a m întui
pe toţi, ca una ce eşti M aică Dumnezeu
lui celui preainalt, cu rugăciunile tale
cele de M aică, pururea imblînzindu-1,
ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită.
După a
doua
stih o lo g ie: Sedealna.
Glas 8. P o d o b ie: «Pe înţelepciunea
şi
cuvîntul...».
Cu infrinarea, cu durerile şi cu rugă
ciunile, sufletul tău împodobindu-ţi cu
dum nezeiasca cuviinţă, te-ai făcut părtaş
cuvioşilor, pururea slăvit, şi darul mai
inainte-vederii cu adevărat de la Dumne
zeu ai luat, ca să vesteşti celor
ce
veneau Ia tine cu credinţă cele ce u r
ma să li să întim ple. Şi gustînd din dul
ceaţa cea cerească te-ai ară tat călugări
lor dum nezeiesc învăţător. Pentru aceas
ta şi spre rîvna vieţii îngereşti ai ridicat
pe toţi şi spre cunoştinţa dum nezeieşti
lor Scripturi, purtătorule de Dumnezeu,
Paisie, roagă-te lui
H ristos Dumnezeu
ie rtare de greşeli să dăruiască celor ce
prăznniesc cu dragoste sfintă pom enirea
ta.
Slavă..., Glas 4.
Podobie : «Spăimîntatu-s-au Iosif...» :
Spăim intatu-s-au maica ta, Paisie, în 
fricoşată vedenie văzînd şi cu m are glas
citind ades Acatistul cătră N ăscătoarea
de Dumnezeu şi rugîndu-se să ştie cele
pentru tine, fericite, după ce s-au înştiin
ţa t de la sfîntul înger care, bucurînduse, s-au suit Ia cer şi căutind în rai stri

BISERICA O RTODOXĂ R O M Ă N A

148
g a : Dacă aşa este voia lui Dumnezeu,
apoi eu nu mă \o iu mai mihni pentru
liul meu.

Polieleul. P rip e a lă :
Fericimu-te pe tine, prea cuvioase pă
rinte Paisie, şi cinstim sfintă pom enirea
ta, povâţuitorule al călugărilor şi im pre
ună vorbitorului cu îngerii.
A ltă pripeală :
Veniţi toate cetele călugărilor să lău
dăm pe prea fericitul Paisie (zicin d ): pe

Şi acum..., asem enea :
Spăim intalu-s-au losif, cea mai presus
de fire văzînd şl in m inte a luat ploaia
cea de pe lină, înlru zăm islirea ta cea
fără de săm intă N ăscătoare de Dumne-
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Pagina de început a m anuscrisului roinâncsc
a l Slujbei cuviosului, de Dumnezeu
purtătorului Paisie
z e u : Rugul cel nears in foc, toiagul lui
A aron, cel ce a odrăslit. Şl m ărturisind
logodnicul tău şi păzitorul preoţilor
a
s tr ig a i: Fecioara naşte şi, după naştere,
iarăşi răm înc Fecioară.

lauda celor din P antocratorul Moldavief...
«Aşteptînd, am aşteptat pe Domnul»—
(Stihurile caută-Ie la Psaltire, octombrie
14). După Polielen, Sedealnă. Glas 4.
P o d o b ie: «Spăim întalu-s-au losif»

DOCUMENTARE
Spăim întatu-s-au, părinte
Paisie,
in
vrem ea hirotoniei tale, ierarhul G rigorie
fi cu m intea a socolit de d<irul lui Dum
nezeu cel vărsat preste tine şi m irînduse au zis : Ferice de omul acesta, ferice
ţi de părinţii care l-au născut, ferice va
fi şi de cei ce îl vor atinge pc dinsul,
pentru că eu cind !-am hirotonit
am
simţit o mireasm ă nespusă şi incă
şi
miinile mele cu chip negrăit s-au înţtiin ţat de punerea lor pe capul lui.
Slavă..., glas 8.
P o d o b ie : «Pe înţelepciunea...»
V ieţuind pe păm int cu plăcere
de
Dumnezeu şi prin postiri şi rugăciuni şi
privegheri de toată noaptea, căulînd pe
Dumnezeu te-ai făcut curată sălăşluire a
Sfintului Duh şi ai strălucit ca soarele
luminos prin fapte bune. Pentru aceasta,
ca nişie pîraie bună m ireasm a duhului
cu cea de Dumnezeu cugetare ai odrăslit in inim ile tuturor care să îndulcesc
pomenind num ele tău P a isie : Roagă-te
lui H ristos Dumnezeu, ie rtare de greşeli
să dăruiască celor ce prăznuiesc cu d ra
goste sfintă pom enirea ta.
Şi acum..., asem enea
Laudă de m ulţăm ită după datorie aduc
ţie, Stăpină, ca
văduva acei doi bani
pentru toate darurile tale, că tu te-ai
ară tat acoperăm int îm preună şi ajutor,
ierindu-m ă pururea de supărări şi de ne
voi. P entru aceasta, izbăvindu-m ă de cei
ce mă năcăjesc, ca din mijlocul unui
cuptor cu văpaie, din inimă strig ţ i e :
N ăscătoare de Dumnezeu, ajută-m i, ru
gind pe Fiul tău şi Dumnezeu ca să-mi
dea iertare de greşeale, că pe fine te
am nădejde eu nevrednicul robul tău.
Apoi Antifonul cel dintiiu, glas 4,
şi Prochim en
«Cinstită este înaintea Domnului m oartea
cuviosului lui».
Stih : «Toată suflarea...».
Evanghelia de la Luca,
(cap. VI, stih 17—23)
«In vrem ea aceea stătut-au Domnul la
loc şes şi mulţimea
uccnicilor lui...»
Psalm 50. Slavă, glas 5 ; «Pentru rugă
ciunile cuviosului tău Paisie, M ilostive,
curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum :
Pentru rugăciunile N ăscătoarei de Dum
nezeu, M ilostive, curăţeşte m ulţim ea
greşalele noastre.
«Miluieşte-mă, Dumnezeule, dupre m are
mila ta...».
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Stihira, Glas 6 :
Prea cuvioase părinte Paisie, laudă-se
Roşia, căci te-au odrăslit ; fericească-se
şi Sfîntul M unte al Athonului, căci te-au
adus să vieţuieşfi întru dinsul. Dar păm întul M oldaviei, îm preună cu noi toţi,
fericiţi se bucură, căci te-au avut şi te
are m îngîilor în tru nevoi. Pentru aceas
ta, avind îndrăznire cătrc H ristos Dum
nezeu, cere pace sufletelor noastre.
CANOANELE
al N ăscătoarei de Dumnezeu, cu Irm osul
pe 6. Şi ale cuviosului.
Pesna 1, Glas 8, Irmos.
F ericite Părinte, desebide-mi gura şi
m intea îmi lum inează ca să pot lăuda
viaţa ta şi cu dragoste să arăt tuturor
faptele tale cele minunate, de Dumne
zeu înţelepţite Paisie.
Iertare de păcate dăruieşte-m i
mie,
fericite, căci, nădăjduind ajutorul
tău,
încep a povesti tu tu ro r faptele tale cele
bune şi v itejiile cele minunate pe care
le-ai săvîrşit iubind pre Dumnezeu.
Rîvnit-ai intru
bunătate pre cuvioşii
părinţii cei de mai nainte şi duliovniceşte urm înd urm elor lor te-ai arătat nouă,
turm ei tale povăţuitor spre toată fapta
bună, Cuvioase Paisie.
Bogorodicina
Izbăveşte-m ă, Stăpină, de îm presurarea
patim ilor şi pe vrăjm aşii mei, cei ce se
luptă cu mine, acum, biruieşte-i şi mă
în tăreşte pe piatra voii lui
Dumnezeu
şi-mi lum inează sufletul meu, ceea ce
eşti uşă a dum nezeieştii lumini.
AH canon. Pesna 1. Glas şi Irmos,
aceleaşi.
Auzi-mă, P ărinte Paisie, pe mine, robul
tău şi îmi îm podobeşte cugetul cu stră
luciri d ătăto are de lumină şi îl în tra
ripează cu fapte bune, spre a dori to t
deauna cele cereşti, iugind de cele păm inteşli.
Numele tău, Paisie, pomenindu-se, v e
seleşte pe ucenicii lăi cei adevăraţi, care
se silesc a urm a învăţăturilor tale, iar
celor ce voiesc a plăcea trupului şi lu 
mii acesteia înşelătoare, le este şi o să
geată.
Slavă...,
Dă-ne aju to r de sus, cu
rugăciunile
tale, părinte, ca să putem şi noi călă
tori lesne în tru această vale a plîngerii.
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Şi strică sfaturile celor vicleni, care în
taină şi la arătare se sfătuiesc a pune
piedică căii m întuirii noastre.
Şi acum...
Rogu-mă, Stăpînă, de Dumnezeu N ăs
cătoare, p ururea fecioară, cu o pică
tură a rugăciunii tale, prin milostivire,
sâ-mi stingi văpaia sufletului meu şi să
mă adăpi cu izvorul m ilostivirii.
C atavasia după tipic.
Pesna 3. Irm o s :
Doamne cel ce ai făcut cele deasupra
crugului ceresc...
Cere, părinte, dc la m ilostivul Dum
nezeu ca şi noi, fiii tăi, care osebită
dragoste avem către tine, să nu fim de
părtaţi din fericirea cea cerească, ci
îm preună cu oile Stăpînului, cele alese
de-a dreapta, să fim num ăraţi.
Izbăveşte-ne, părinte, de răpirea şi de
jaful şi de robia păcatului şi ne îndreptează către pocăinţă, răpindu-ne totdea
una către dragostea lui Dumnezeu şi a
ta după vrednicie.
Turm a ta, părinte, care cu dragostea
cea către tine este legată întru
acest
sfînt şi dum nezeiesc lăcaş, scrie ţ i e : iz
băveşte-ne pe noi, fiii tăi, de oam enii
vicleni, de dem oni şi de toate patimile,
cu rugăciunile tale fericite.
Bogorodicina :
Eu robul tău. Fecioară, strig : Izbăveşte-mă din m ina vrăjm aşilor ca una ce,
cu cuviinţă de maică, ai p u rtat în b raţe
le tale pe cel ce ţine în palme toată
lum ea, ca m întuindu-m ă să laud în veci
mila ta cea spre mine.
A lt canon; Irmos acelaşi.
O chii inimii m ele îi deschid către ti
ne, părinte, şi strig : nu lăsa ochii mei
ca să vadă deşertăciuni şi îi învaţă a
privi num ai către căile m întuirii.
N u ai dat somn ochilor tăi, prea fe
ricite, nici dorm ire genelor tale, pînă
ce te-ai făcut pe sineţi lăcaş încăpător
strălucirii duhului celci d ătătoare
de
raze, căreia şi pe mine fă-mă părtaş, rogu-mă.

Şi acum...,
Cuvîntului celui înţelept al gurii tale
urm înd noi, Fecioară, curată, te fericim,
bucurindu-ne, pe tine cea cu lotul fără
prihană, căci tu te-ai făcut nouă pricină
a negrăitei fericiri.
Apoi, Sedelna, glas 5.
P o d o b ie: «Pe cuvîntul...»
Pctrecind, fericite, la linişte în Sfîntul
M unte al A thonului, prin p u rtarea
de
grijă a lui Dumnezeu, ai fost cercetat de
sfîntul stareţ V asilie, de la care
te-ai
în v ăţat pentru toate cele trei rînduieli
m onahiceşti şi pen tru altele mai înalte
taine creştineşti. P enlru aceasta, îm pre
u n ă cu dînsul te cinstim, p ărinte Paisie.
Slavă..., Glas 8.
P o d o b ie: «Pe înţelepciunea şi cuvîntul....
Din pruncie fiind ales de Dumnezeu
cu adevărat, prea fericite Paisie, cu băr
băţie ai grăit către dascălul tău cuvinte
pline de darul dum nezeiesc, spunîndu-i
ară tat cura că dascălii vrem ii de acum
în loc de a pune în m intea
tinerilor
învăţături bisericeşti, insuflate de Duhul
Sfint, ei paradosesc învăţături de la Aristotel, ş t de la alţi înţelepţi păgîneşli,
cu care hrănindu-şi m intea se rătăcesc
din calea cea dreaptă. Pentru aceasta şi
spre m irare ai adus pe învăţătorii tăi,
cunoscînd cum că în tru m ari sporiri vei
să străluceşti, înţelepte,
roagă-te
lui
H ristos Dumnezeu ca şi noi, fiii tăi, să
scăpăm de asem enea dascăli şi de învăţă
tu ri pierzătoare de suflete.
Şi acum..., A sem enea
Gîndesc la ju d ecată şi mă tem şi de
întreb area cea înfricoşată mă cutrem ar!
Spăimîntîndu-mS dc răspunsul Judecăto
rului, mă îngrozcsc de pedeapsă ! Şi de
d u rerea focului, de întunericul tartaru 
lui, de scrîşnirea dinţilor, de vierm ele
cel n ea d o rm it! V ai m ie ! Ce voi face,
cînd se vor pune scaunele şi cărţile
se vor deschide şi faptele se vor vădL
A tuncea, Stăpină, aju tăto are m ie să-rai
fii şi folositoare prea fierbinte, că pe
tine te am nădejde, eu, netrebnicul ro
bul tău.

Slavă...

Pesna 4. Irmos : «Tu eşti tăria mea
Doamne, tu şi p uterea mea...»

Ispitele cele cum plite ale vrăjm aşilor
celor nevăzuţi şi ale celor văzuţi
de
p arte le izgoneşte de la turm a ta, feri
cite, şi ne păzeşte nebîntulţi de toată
intîm plarea cea rea.

Păzeşte cu rugăciunile
tale, părinte,
pre toţi ciţi cu dragoste prim esc învă
ţătu rile tale şi îi scoate din m îinile v răj
m aşilor celor văzuţi şi ale celor nevăzuţi.

DOCUMENTARE
A rătîndu-ţi ţie lum inat, fericite, m inu
natul acela pustnic O nufrie cu deamănuntul pentru războiul ccl gînditor, care
il dau, fără tncetare, diavolii Ia monahii
cei nevoitori şi pentru ispitele cele ne
ajunse cu mintea, ai scăpat din toate acestea nerănit, nevoindu-te cu sfinţenie.
Izbăveşte-ne, părinte cu darul cel dai
ţie de la Dumnezeu, pe noi, fiii tăi de
toate păcatele precum ai m întuit atunci
pe acela ce era chinuit de cum plitul duh
al hulii.
Bogorodicina :
Sălăşluindu-se Dumnezeu in pîntecele
tău, pe toată fiinţa om enească o ai în
dum nezeit şi mulţime de cuvioşi,
cu
sfinţenie, la tine i-ai tras, Preacurată.
A lt Canon, Irm os acelaşi
Cela ce ai biruit prin m ari nevoinţe
pe vrăjm aşul, pe m ine cel ce sînt prins
în m rejele lui şi întinat cu fărădelege,
mă izbăveşte din toate aceslea şi mă
num ără cu oile păstoriei tale, cele alese,
părinte.
Eu, cel spurcat, strig cătră tine, pă
rinte : nu uita, în rugăciunile tale către
Dumnezeu, pe cei ce le cheam ă pe line
în tru ajutor, ci ii izbăveşte de toată în
grozirea şi de cum plita robie a potriv
nicilor şl de nevoile cele mulle.
Slavă...
Legilor Stăpînului pleeîndu-te, cuvioa
se, ai luat pe um erii tăi crucea ta, urm înd urm elor lui şi, sm erindu-le, ai sur
pat trufia vrăjm aşului. Pentru accea şi
pe m ine mă izbăveşte din toate călcările
de lege.
Şi acum...
Stinge-mi cărbunii patim ilor cu picătu
rile m ilostivirii tale, Fecioară M ărie, ne
ispitită de nuntă şi sfeşnicul cel stins
al inimii mele il aprinde, ceea ce eşti
sfeşnic de aur, cu totul fără de prihană.
Pesna. 5. Irmos :
«Pentru ce m-ai lepădat de la faţa ta...»
Icoană prea frumoasă, îm podobită cu
faptele bune şi pom cu roduri dulci, le
avem pe tine, p ă r in te : m îngîindu-ne pu
rurea cu
scrisorile tale cele m inunate
prin care îndulceşti sufletele noastre.
Eu, cel ce sînt plin de adaosuri ale
patim ilor, alerg către a ta folosire, pă
rinte, şi cu lacrimi mă rog, izbăveşte-m ă
de m irşăvia lucrurilor mele, cu puternic
aju to ru l tău.
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Umple inima mea de darul, părinte, ce
la ce din pruncie te-ai fericit de dragos
tea Iui H ristos şi ai supus poftele tru 
pului Ia p uterile sufletulni cele sfinţite
şi mă slobozeşte cu rugăciunile tale de
toate poftele cele vătăm ătoare.
Bogorodicina.
M aică a iui Dumnezeu, Fecioară, rogu-te pe tine alungă întunericul cel greu
al lenevirii mele şi norii patim ilor cu lu 
mina darului care este întru tine.
Alt Canon, Irmos acelaşi
P rolerie, cel prea minunat, esle cu cu
viinţă a se lăuda de noi, pe care
tu
l-ai văzut, cuvioase, cum îl petrecea cu
dragoste păsările, cînd m ergea el la bi
serică şi cînd venea la chilie, că unele
să aşeza pe capul lui, altele pe um ăr şi
altele îm prejurul lui zbura şi cinta cu
feluri de g la s u ri: pen tru aceasta, îm pre
ună cu dînsul, te cinstim, părinte Paisie.
Urm înd vieţuirii sfinţilor celor de d e
mult, fericite, cu totul te-ai sfinţit prin
faptele cele dum nezeieşti, peniru aceea
tăinuit sfinţeşti pe cei ce săvirşesc, cu
dragoste şi cu credinţă, sfinlă prăznuirea ta.
Slavă...
Riu avînd inima ta, înţelepte, te-ai fă
cui Bisericii lui Dumnezeu, ca o gîrlă,
plin fiind de învăţături ;i adăpînd faţa
ei părinte, veseleşti pe toţi fiii tăi.
Ca unul ce
nouă curăţire
cunoştinţă şi
zeule, pentru
născut.

Şi acum...
eşii fără de păcat, dă-ne
de cele făcute în tru ne
îm pacă lumea ta, Dumne
rugăciunele celeia ce te-a

Pesna 6, Irmos :
«Curăţeşte-m ă M întuitorule...»
Pe Vasilie, stareţu l cel prea înţelept,
descoperitorul
tainelor celor dum neze
ieşti, îm preună şi pe m inunatul Mihail,
cel ales, îi luminează, fericite, cu cari
roagă-te Stăpînului pentru noi fiii tăi.
Laudă după vrednicie se cuvine, pă
rinte, a aduce fericitului V isarion, celui
mai în lîi to v arăş al nevoinţelor tale şi
lui G heorghe, iconomul cel prea blînd şi
cuvios cu care, stind înaintea lui H ris
tos, te rogi pentru noi, sfinte.
Eu robul tău, fericite, chem pe toţi
fraţii care te iubesc pe tine ca s-5 săvîrşească praznicul tău cel lum inat, punîndu-Ie după cuviinţă înainte spre os
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păţ, nevoinţele talc. Pentru aceea şi tu,
nu mă uita pe mine.
Bogorodicina.
Inima mea cea 'întinată, curăţeţte-o,
Stăpină Fecioară, şi o umple de dar, ca
totdeauna Ia toţi să cîntăm m ăririle ta
le, noi păcătoşii robii tăi.
Alt Canon, Irmos acelaşi
Astăzi adunîndu-ne în soborniceasca
biserică a păstoriei tale, iericite, cu cre
dinţă le rugăm : scoale pe fiii tăi din
to ată asupreala vrăjm aşilor şi-i dă nerăni(i către lim anul nepătim irii.
Tărie dăruieşte, părinte, şi ajutor şi în 
ţelepciune povăţuitorului nostru, pentru
ca, cu blîndete şi cu dragoste, povăţitindu-ne pe noi să ne aducă, bucurîndu-se,
pe toţi lui H ristos, începătorului păsto
rilor.
Slavă...
A te ruga
să nu încetezi, părinte,
pentru turm a ta, pe care cu m ulte su
dori şi osteneli o ai ciştigat. Ci o pă
zeşte de războaiele diavoleşti şi de oa
menii vicleni cari se silesc a răsturna
ostenelile tale.
Ş l acum...
D ăruieşte-mi, Fecioară, schim bare vie
ţii, m intuindu-m ă de la năravurile mele
cele cu patimi, către dragostea dum ne
zeieştii nepătim iri şi dă sufletului meu
ca să izvorască plîngerc de bucurie ne
încetată.
Condac, Glas 3, P o d o b ie : «Fecioara
astăzi pe cel mai presus de fiinţă
naşte...»
Astăzi Părintele Paisie cheam ă, spre a
sa pomenire, pe toţi fiii săi şi lot păm intul M oldaviei îm preună Iui Dumne
zeu laudă a d u c e : îngerii cu toate cetele
sfinţilor să veselesc şi monahii duhovniceşte dănţuiesc şi totdeauna roagă pe
Dumnezeu cel mai nainte de veci.
Icos
C întarea mea spre lauda nevoinţelor
talc este întinată, părinte, pentru că nu
am inima mea curată, fiindcă neruşinat
o am întinat pe ea cu gîndurile şi cu
f a p te le ; insă mă rog bunătăţii tale nu
mă înfricoşa, ci privind cu bliiideţe ca
spre o pelticire de prunc
primeşte-mi
credinţa mea şi dragostea ce o am către
tine şi dăruieşte darul ceresc tutu ro r

binecredincioşilor şi acoperă sfînt lăca
şul acesta şi pe noi pe toţi de vrăjm aşii
cei văzuţi şi de cei nevăzuţi cu rugă
ciunile tale cele cătră
prea
veşnicul
Dumnezeu.
SINAXAR
Intru această lună în 15 zile pom eni
rea sfinţilor m ucenici şi m ărturisitori
Gurie, Samona şi Aviv.
ln îru această zi pom enirea prea cuvio
sului şi de Dumnezeu p u rtăto ru lu i P ă
rintelui nostru ieroshim onahul Paisie, a r
him andritul şi stareţu l sfintelor m inăstiri
N eam ţul şi Secu.
A cest prea cuvios părinte s-a născut
în tru prea slăvită cetate Poltava, în Ro
şia Mică, în anul 1722, decem vrie 21, din
părinţi binecinstitori şi foarte milostivi.
Tatăl lui se num ea Ioan Velicicovschi,
protoiereu al Pollaviei, iară maica
sa
Irina. Din nişte părinţi slăviţi ca aceş
tia şi păzitori de poruncile lui Dumne
zeu născindu-se fericitul, şi bine şi cu
dragoste de Dumnezeu crescindu-se
şi
învăţind Sfintele Scripturi şi din citirea
ades din e!e cu luare aminte, aprinzîndu-se în sufletul lui rivnă spre părăsirea
lumii şi spre prim irea sfintului monahi
cescului şi îngerescului chip lăsind lu
mea au m ers mai întîi în sfînta mînăstire a liubeţchii, care este aproape de
cetatea Liubecea, p atria preacuviosului
părintelui nostru A ntonie al Pecerschiei,
unde din început s-a apucat de mari nev o in ţe : căci toată ziua avea treabă cu
ascultarea obştească, iar de la trei cea
suri din noapte scria la cărţi. Şi fiindcă
nu avea lum inări, aprindea apoi fachii
rezem îndu-le de
păretele chiliei lingă
masă şl aşa scria, pînă ce Se umplea
chilia <le fum, mai toată noaptea, ia ii
somn foarte puţin uneltea.
Apoi de acolo au m ers în m inăslirea
M edvedovschii, cea din O strovul şi acolo s-a întins spre mai mari nevoinţe
că toată ziua făcea ascultare cu părinţn
la adunat fin şi la secere şi la altele,
însă măcar că tare să ostenea, d ar luni.
m iercuri şi vineri nu gusta nimic h ră n i,
iară marţi şi joi gusta la amiazăzi pos
magi de secară şi sîm bătă şi dum inici
m inca îm preună cu soborul Ia masă, ia
să tot cu înfrînare. Deci în tru aceas
m inăstire s-a tuns fericitul în rindui
de rasofor, numindu-se din Petru-Plat
fiind atunci în v îrstă de 19 ani.
Deci, nu mu Hă vrem e Irccînd şi ri
cîndu-se cum plită prigoană în Ucra
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pra pravoslavnicei credinţe de Ia răuslilorii Ieşi au fost silii Fericitul
a
acea m înăstire fiindcă se afla sub
pinirea leşilor ţi au mers in Kiev, însiînta Lavră a Pecerschiei, unde iai
foarte tare se nevoia, precum cu înIrinarea după cum am zis mai sus, aseenea şi cu privegherea că numai atit
somn prim ea in douăzeci şi patru
de
ceasuri, cită vrem e era de la tragerea
clopoţelului celui de
sculat pină cind
•oca in tochiţa cea mică, că aluncea
■egreşit m ergea de se afla la strană,
după cum era rinduit.
Şi aşa, culcgînd m ierea faptelor bune
de Ia toţi cuvioşii părinţi cei de acolo,
an lăsat şi Kievul şi prin osebite şi pri
m ejduite căi m ergind, au ajuns la schi
tul Trăislenii, in V alahia şi de acolo la
schitul Cirnul şi petrecind intru
mari
nevoinţe şi pe acolo mai bine de trei
ani şi culegînd rodurilc faptelor bune de
la bărbaţii cei cuvioşi ce i-au aflai, a
m ers in Sfîntul M unte a A thonuiui, in
soarta cea sfintă a Maicii lui Dumnezeu,
unde după trei ani şi şase luni ai pe
trecerii sale la linişte s-a tuns în rînduiala mantiei, num indu-sc din PlatonPaisie, iiinil cu vîrsta de 28 de ani.
Deci m iluit fiind
prea .cu\iosul de
Domnul Dumnezeu şi umplindu-se de da
rul întru toi Sfîntului Duh şi dc în ţe
lepciune au început a nâzui la dînsul
mulţi din fraţi, unii pentru folos şi alţii
ca să-i fie şi ucenici, pe care din înce
put nu-i primea, insă, silit fiind de d ra
goste, au început a-i primi şi atuncea
de aceştia şi de toţi părinţii cei
mai
duhovniceşti ai Sfîntului M unte silit fiind
fericitul, au primit, m ăcar şi nevrînd, hi
rotonie in anul 30 al virstei sale care,
prin m inunat chip, s-a adeverii şi de Ia
Dumnezeu. Şi aşa era duhovnic fericitul
mai Ia toţi nevoitorii Sfîntului M unte,
cei mai aleşi, intre care şi Prea Sfinţitu
lui P atriarh Serafim, care atunci vieţuia
acolo şi văzînd fericitul că s-au înm ul
ţit fraţii au zidit din tem elie sfinlul schit
al prorocului Ilie, biserică cu chilii trezvitoare şi fiindcă prim ise fraţi, şi mol
doveni îm preună cu sloveni, apoi au pus
rinduială ca şi pravila bisericii să
se
săvirşească în două lim b i: slavoneşte şi
m oldoveneşte. Şi aşa petrecea, nevoindu-se ziua şi noaptea, îm preună cu fra
ţii, că ziua lucra la lucrul m îinilor iară
noaptea scria, tălm ăcind cărţi patristice
din elineşte în slăvoneşle. Şi, în scurt
timp zic, la toţi nevoitorii Sfîntului M unte
să afla fericitul-m ingîietor şi gata doftor
sufletesc. Apoi, prin descoperire de Ia
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Dumnezeu, după 17 ani ai pelreccrii in
Sfîntul M unte, ridicindu-se cu 64 de ucenici ai săi de acolo, au venit in păm întul M oldaviei şi i s-au dat de către
stâpinirea de
atuncea sfinta m inastire
Dragomirna, in anul 1763, septem vrie,
unde aceeaşi rinduială a aşezat, a vieţii
de obşte, ce o orinduise şi iu Sfîntul
M unte in biserică şi pe la ascultări. Şi
întru această m înăstire, în obştea sa a
prim ii părintele noastru siinta shimă cea
m are
m onahicească şi se ţinea tot de
nevointa care din inceput a avut la scri
erea şi tălm ăcirea Sfintelor Scripturi, invăţind şi îndem nind spre aceasta şi pe
ucenicii săi.
O viaţă ca aceasta şi petrecere înge
rească aşezîndu-se şi răsădindu-se de
prea cuviosul părintele nostru in Moldavia, a început a alerga din toate nea
m urile cele de prin prejur, adică mol
doveni, rosieni, bolgari, greci, moscali,
ruşi şi alţii in tru cit se adunaseră acolo
350 la num ărul cărora m încarea le era
de obşte, îm brăcăm intea de obşte, viaţă
de obşte, averea de obşte şi m înluirea
de obşte, fieşlecâruia puindu-i părintele
hotar cum să vieţuiască.
Aşa, cind au luat nemţii de la turci
Bucovina M oldaviei, întru acel loc
se
afla şi m înăstirea Dragomirna, foarte s-a
întristat cuviosul părinte, nevoind
să
stea nicicit de puţin supt slăpînirea papistăşească, cu care Biserica Răsăritului
nici odinioară pace duhovnicească nu
poate să aibă. Şi aşa se ruga m ilostivu
lui Dumnezeu cu lacrimi ca cu judecă
ţile care le ştie să-l izbăvească îm preu
nă cu soborul fraţilor de sub slăpinirea
ereticilor. Deci, prin iconomia lui Dum
nezeu, li s-a dat de cătră slăpinirc mînăslirea Secu, cu toate moşiile şi av eri
le ei, unde s-a aşezat prea cuviosul tu
toţi fraţii în anul 1776, octom brie 14. Şi
a pus şi aici aceeaşi viaţă şi orinduială
de obşte să se păzească pe cit au iost
şi în Sfîntul M unte şi în m înăstirea D ra
gom irna.
Apoi, în anul 1779 augnst în 14, Ii s-a
dat şi sfînta m înăstire Neamţu, cu toate
moşiile şi averile ei, pentru ţinerea so
borului, căci din zi in zi se înm ulţeau
fraţii, atraşi fiind spre această în g ereas
că viaţă de dragostea cea m are a părin
telui, care ca şi cuvioşii părinţi cei de
dem ult pe toţi îi primea cu dragoste şi
Ie punea aşezăm int cum să vieţuiască,
ca să se m intuiască.
Şi aşa, cu voia lui Dumnezeu, din această vrem e a răm as fericitul părintele
nostru povăţuitor peste am îndoua aces-
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tc sfinte m inăstiri N eam ţu şi Secu, şi
era ca alt A vraam , prim ind
izvoarele
dragostei şi pe străini care veneau spre
închinăciune la sfintele m inăstiri şi pe
Sieşcare m îngîindu-i cu cuvinte piine de
învăţătura Sfîntului Duh. încă era feri
citul im podobit de la Dumnezeu şi cu
darul mai înainte vederii, la care aler
ga din toate părţile pentru folosuri mari
şi mici, după cum se ara tă in istorisirea
vieţii lui cea pe larg.
Aşa, in anul 1790 s-au hirotesit arh i
m andrit cuviosul de către sfinţitul m itro
polit Ambrosie, însă
nicicum nu şi-au
sfîrşit rinduiala nevoinţei cu prim irea
arhim andriţiei de care a fosl d ăruit ci
încă mai tare se nevoia, scriind şi tăl
măcind cărţi bogosloveşti îm preună ca
ucenicii săi din elineşte în slavoneşte şi
in m oldoveneşte. Iară somn foarte puţin
prim ea fără putinţă trupească însă şi acolo, cînd şedea pe scaun, scria şi abia
dacă adorm ea, iar pe pat niciodată nu
s-au văzut cîndva dormind, Sncă de cînd
petrecea în Sfîntul M unte al Athonului.
Aşa era de pătim aş bărbatul acest sfînt,
al cărui obrazu era curat şi cu Dumne
zeu îm preunat şi ca în scurt să zic şi,
incă din tînără vîrstă şi pînă la al său
sfîrşit, ziua şi noaptea s-au ostenit In
tot chipul şi s-au nevoit ca un m ucenic
pînă s-au adunat acest sobor întărindu-J
în tru învăţăturile cele duhovniceşti, pre
care cei ce Ie vo r păzi se vor mîntui.
şi aşa întru bătrîneţe, unde ajungSnd ca
cel ce era îm părtăşit de firea cea m uri
toare a trebuit să îm plinească datoria fi
rii şi primind înştiinţare de aceasta cu
puţină vrem e mai înainte au început a
se lăsa de scris şi de tălm ăcit şi a se
găti spre ieşirea din trup.
Deci, căzînd în slăbiciune, a patra zi
au mers Ia biserică ţi în vrem ea canonului s-au îm părtăşit în oltariu cu sfin
tele şi de viaţă făcătoarele ale Ini H ris
tos Taine, fiind ziua duminică. Apoi mai
bolind el trei zile, m iercuri iarăşi s-au
îm părtăşit cu dum nezeieştile Taine şi du
pă aceasta chem înd pe doi duhovnici la
sineşi, pe Sofronie şi pe Silvestru, care
pe urm ă au fost şi stareţi, prin aceştia
pace şi blarjoslovenie soborului au dat.
Şi aşa s-a săvîrşit, ca şi cum ar fi adorm it, dindu-şi sfîntul său suflet în m i
na Iui Dumnezeu în anul 1794, întru aceeaşi zi m iercuri, la al unsprezecelea
ceas din zi, noiem brie in 15 zile. Aşa
s-a stins m area lum ină şi sub obroc s-a
pus ! Şi com oara ceea ce izbucnea duhovniceşto, vechi şi nouă, după cum zi
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ce Domnul în sfinta Evanghelie s-au p e
cetluit şi gura cea dulce g răitoare şi de
cuvinte dum nezeieşti izvorîtoare s-a în 
chis ! Cu ale căruia sfinte m ijlociri să
ne rugăm, să ne deschidă şi nouă Dom
nul Dumnezeu îm părăţia cea ccrească,
Amin !
Intru această zi pom enirea
prea cuviosului stareţ V asiiie
şi a ucenicului său Mihail.
Acesta, mai înainte, in Roşia şi in
m unţii M oşenţchii şi între alte cetăţi nu
puţină vreme cu dum nezeiască rivnă a
v ieţuit cu rugători vieţii
m onahiceşti.
Apoi, de acolo a venit îm preună cu fe
ricitul său ucenic M ihail ieroshim onahul
în V alahia şi a fost povaţuilor vieţii mo
nahiceşti şi în v ăţăto r tuturor celor ce
vieţuiau în Poiana M ărului şi la schitul
Trăisteni şi !a alte m inăstiri. Că acest
de Dumnezeu plăcut bărbat în tru înţele
gerea dum nezeleştei
Scripturi şi intru
învăţătura de Dumnezeu purtătorilor pă
rinţi şi intru înţelegerea duhovnicească
şi în tru cea desăvirşită ştiinţă a Sfintei
Biserici a Răsăritului, a sfintelor pravile
şi tîlcuiiea cea dreaptă a lor, după a lui
Zonara şi a lui Teodor Valsamon şi in
tru alte în ţe le g e ri: pe toţi cu neasemanare ce era in vrem ea aceea părinţi ii
covîrşea. De a căruia în v ăţătu ră şi plă
cută de Dumnezeu povăţuiro spre calea
mlntuirii, peste tot
locul au străbătui
slava. Acest cuvios părinte fiind chem ai
de unii nevoitori în Sfintul M unte şl afiind pe părintele n o stru Paisie acolo ia
linişte, după rugăm intea lui I-au tuns ia
rinduiala mantiei.
Intru aceeaşi zi,
prea cuviosul P roterie
A cesta era din Roşia Mică, din pol
Reşetilovschi, cu m eşteşugul
argint
Deci, Iepădîndu-se de lume şi de c
din lume, s-a ales monah iscusit şi pe‘
cea la linişte după voia lui Dumne ^
în tre părinţii schitului T răisteni, în V
lahia, şi lucrind rucodelie, linguri f
te frumoase, le vindea şi prim ea cu
re dragoste pe călugării cei străini şi
ospăta. Şi din m ulta Iui m ilostivire
avea către toată zidirea Iui Dumn
pe multe feluri de păsări ce zboară
văzduh le hrănea îndestul dîndu-Ie
hran ă la vrem ea potrivită. Iar ora fiind,
acum se învăţase obiceiul, în fiecare
se aduna mulţime m ultă de păsări,
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tind vrem ea aceea rinduită. Şi cînd v e
nea vrem ea, el deschidea fereastra chi
liei sale şi zburau pasările in chilia lui
lără de frică şi umbla prin chilie adunindu-şi ceea ce li se da şi prindea el
dintru dinsele pe carea voia şi le mingîia şi o dezm ierda şi o netezea cu mîinile sale şi apoi o slobozea şi nicidecum
nu se tem ea de dinsui şi după ce se săturau, zburau iarăşi afară.
Iară
cînd
vrea el să m eargă la biserică se aduna
mulţime d intre ele şi-l petreceau
pe
dînsul cînd m ergea la biserică, puinduse unele pe mină, altele pe um ere iară
altele îm pregiurul lui zburînd şi cu multe
feluri de glasuri cîntînd, şi cînd voia
să in tre în biserică ele to ate zburau şi
se puneau pe biserică, aşteptînd ieşirea
lui şi după ce ieşea din biserică îndată
zburind m ergeau după acelaşi chip, îi
făcea alaiu pină la chilie. A ceasta
au
m ărturisit preacuviosul părintele nostru
Paisie cum că o au văzut cu ochii lui.
Intru această zi, prea cuviosul Ioan
P ustnicul
A cesta era din Roşia m are şi petrecea
la schitul ce am zis mai sus, în tru mari
nevoinţe şi el, din d reaptă osteneala sa,
de m ulte ori punea masă la toţi fraţii
schitului aceluia, însă mai nainte de masă
îmbla pre la fiecare din părinţi cu vas
îndem înatec şi le spăla picioarele şi cu
dragoste le săruta, pentru care părintele
nostru Paisie m ărturiseşte, unde zice că
in tre părinţi sînt mulţi nevoitori.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne,
m iluieşte şi ne m înluieşte pe noi, Amin.
Pesna a 7-a. Irmos
«Tinerii evreieşti au călcat in cuptor...»
N ebiruit cuget ciştigind, părinte Pai
sie, prin întărirea cea nem işcată a su
fletului, ai stricat to ate m ăiestriile v ră j
maşului, care erau întinse spre a-ţi opri
calea m întuirii. P entru aceasta acum
c î n ţi: bine eşti cuvîntat Dumnezeul pă
rin ţilo r noştri 1
Izbăveşte-ne, prea cuvioase, cu ale tale
rugi din to a te cursele şi sm intelile ba
laurului şi tăm ăduieşte neputinţele noas
tre, cu rugăciunile tale cele către Stăpinul, căruia să-i cînfăm în v e c i: Bine
eşti cuvîntat "Dumnezeul părinţilor noş
tri ! M ărire Ţie, fericite, bucurindu-ne
din cuvintele îngerului de proorocia duhovniciei tale care au prim it şi ea asupră-şl veselindu-se îngerescul chip num indu-se şi cu m ari nevoinţe săvîrşin-
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du-se alergăm acum cintînd. Bine eşti
cuvîntat Dumnezeul părinţilor n o ş tr i!
Bogorodicina
Aflindu-te Cel cu rat pe tine mai cu
rată decît toată zidirea, prea curată s-a
sălăşluit in tru tine vrlnd să scoaţă ca
un iubitor de oam eni căruia c u v in tă m :
Bine eşti cu vîntat Doamne Dumnezeule
în veci.
Alt canon, Irmos acelaşi
Umplut de ium inarea Dumnezeiescului
Duh, părinte Paisie, ca un păzitor al
poruncilor lui H ristos şi, fiind curăţit de
patimi, te-ai făcut cu adevărat lăcaş T re
imii celei prea îndum nezeite,
c în tîn d :
Bine eşti cu v în tat Dumnezeul părinţilor
noştri !
Cine poate să povestească nevoinţele
tale, fericite, păstorule, lacrim ile Şi p ri
vegherile cu care ai inlîm pinat pe Stăpînul c în tîn d : Bine eşti cuvîntat Dumne
zeul părinţilor noştri.
Slavă...
Eu cel ce p ururea ca un cuptor în 
cins mă ard de focul ispitelor, alerg că
tre a ta folosinţă, părinte, şi izbăvit fi
ind prin tine cînt S tăp in u lu i: Bine eşti
cuvîntat Dumnezeul părinţilor noştri.
Şi acum...
Ţie Fecioară, Prea sfîntă Stăpină, mă
r o g : fii cu răţito are păcatelor mele şi
dă-mi mină de ajutor, cel ce m ă prim ejduiesc, ceea ce eşti folositoarea cea
tare a creştinilor.
Pesna 8, Irmos,
«De şapte ori cuptorul, chinuitorul haldtiiîur...»
M înecînd în tru rugăciuni ai zămislit
intru inima ta frica Iui Dumnezeu şi ai
născut turm ei tale hotar de dogme prin
duhul, părinte, şi pe toţi i-ai în v ăţat
să c iu te : Binecuvîntaţi toate lucrurile
Domnului pe Domnul.
Eu robul tău, fericite, înghesuit fiind
de m ulte ispite, cu credinţă alerg la a ju 
torul rugăciunilor tale ca, mînluindu-m ă
din toate ispitele vieţii acestea, să c î n t :
B inecuvîntaţi to ate lucrurile Domnului
pe Domnul.
Datoria după p u tere Implinindu-mi cătră tine, fericite, am
îm pletit
lauda
a c e a s ta : deci tu, ca un bun părinte, cu
blîndeţe primind d aru l dum nezeiesc, dă
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tu tu ro r a c î n ta : Binecuvîntaţi toate lu
crurile Domnului pe Domnul.
Bogorodicina
Eu cred, P reasfîntă Fecioară, că H ristos
Dumnezeul nostru, cel ce pentru noi din
tine s-a îm brăcat cu om enirea, prin covirşirea bunătăţilor acestea au preaslăvit
num ele cuvioşilor celor ce l-au iubit pe
dinsui, care şi cintă n e în c e ta t: Binecu
v întaţi toate lucrurile Domnului pe Dom
nul.
A lt Canon. Irmos acelaşi
Izbăveşte, părinte, cu rugăciunile tale
siint lăcaşul acesta şi turm a ta care ne
încetat este asuprită de cei potrivnici din
toate nevoile ca cu m ulţum ită să cîntă m : B inecuvîntaţi toate lucrurile Dom
nului pe Domnul.
Iertare de păcate cere iiilor tăi, pă
rinte, pre care ne-ai învrednicit în tru o
turm ă şi ne învredniceşte a străluci noi
iarăşi fapte bune, ca, bucurindu-ne în
veci să c în tă m : Binecuvîntaţi toate lu 
crurile Domnului pe Domnul.
Binecuvîntăra pre Tatăl...
A te ruga să nu incetezi, părinte, ca
păstor vrednic să ne dăruiască, spre a
ne ocirm ui, izbăvindu-ne de cel potriv
nic şi rînduiala călugărească a o ţinea,
ca cu toţii să c în tă m : Bine lăudaţi toate
lucrările Domnului pe Domnul.
Şi acum...
Ceea ce ai născut pe Domnui
cel
milosiiv, una de Dumnezeu dăruită, roagă-te, curată, ca cu dreapta sa să mi
luiască m intea mea care pururea cum plit
se preface cu întristările lumii ca bucurindu-m ă, să c î n t : Bine eşti cuvîntată,
P reasfîntă Stăpină, întru toţi v e c ii!
Pesna 9, Irmos
«Spăimîntatu-s-au de aceasla ceriul»...
Darul tău, părinte Paisie, nu-1 depărta
de la fiii tăi ci pe toţi ciţi să închină şi
săru tă sfintul tău m orm înt cu dragoste
ii păzeşte şi îi acoperă de toate relele
întim plări şi de văzuţii şi nevăzuţii v ră j
maşi.
Adusu-s-a darul A toţiitorului mulţimea
celor m întuiţi — prin line, părinte Pai
sie : pentru aceasta, roagă-te să ne mîntuim şi noi, cei mai de pe urm ă fii ai
tăi, invrednicindu-ne im preună cu tine
sfintelor cereşti lăcaşuri.
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Rogu-le, părinte, îm preună
cu prea
sSinţitul Grigore dascălul M oldaviei care
au iosl povăţuitor acestui sfint lăcaş şi
cu toţi părinţii igum eni şi stareţi ai tu r
mei tale ca şi noi cu lesnire trecînd din
această vale a plîngerii să ne facem păr
taşi fericirii celei veşnice.
Usucă şi dezrădăcinează cugetele cele
spinoase ale inimii mele F ecioară p rea
curată, cea fără de prihană şi o arată pc
ea roditoare cu m ijlocirea la şi o umple
de dar, maică a lui Dumnezeu.
Alt Canon, Irmos acelaşi
A lăuda se cuvine pe m inunatul Onorie,
cel plin de darul dum nezeiesc, pe care
după a ta cinstită m utare degrab l-ai
luat cătră tine, părinte, şi pe Ioan pust
nicul, cel prea plin de dragoste, care
spăla picioarele fraţilor şi cu dragoste le
săruta.
Sabie asupra hulitorului sfintei rugă
ciuni te-ai arătat, fericilule, tăind cu
cuvintele tale cele insuflate de Sfîntul
Duh toate birfele lui şi izbăvind din
sm intelile lui pre cei ce au alergat cu
credinţă către tine.
Slavă...
Cu rugăciuni priveghetoare şi cu mari
nevoinţe adorm ind dezm ierdările trupu
lui, cu adevărat în pace culcindu-te, cu
vioase, ai adormit, pentru aceea te avem
pe line păzitor neadorm it, cei ce cu dra
goste te cinstim.
Şi acum...
A părării şi păzirii acoperăm intului şi
ocirm uirii tale, afieros>ndu-se
pre sine
siujitoriul tău Paisie şi pe noi pe toţi fiii
săi, Preasfîntă Stăpină, au adorm it cu
pace. Deci nu ne lăsa pe noi sârimani,
ci im preună cu aceia pe care i-ai ale»
prin rugăciunile lui, mă num ără şi pe
mine întinatul care cu darul tău am
im pletit aceaslă cintare.
Svetilna. Podobie
*Cu ucenicii să ne suim, in m untele....
P ărinte Paisie, tu, fiind îndem nat de
m ultă înţelepciune şi de dragoste do*
hovnicească, ai primit, fericite, pe toţi
cei ce an venit la tine şi puindu-te Ie»
giuitor dumnezeiesc şi îndem nînd
pe
toţi să părăsească cele deşarte şi 1»*
meşli şi să m eargă pe calea minluirO.
Slavă...
Lăcaş luminos al Sfîntului Duh făc
du-ţi sufletul, părinte cuyioase, ai a*
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înăuntru negrăit pe îm păratul H ristos şi
Domnul şi ostenindu-te ziua şi noaptea ia
scrierea şi tălm ăcirea sfintelor scriituri
ai luminat pe iiii tăi, nicidecum lepădîndu-te de osteneală, pentru slăbiciunea
trupului celui îm bătrînit, mai nainte pă
zind scaunul Celui vechi de zile, pre
cum au zis Dani'l.
Şi acum
U itindu-te, P reasfîntă Stăpină, către
m oştenirea cea prea lăudată
păzeşte-o
pe dînsa cu puterea ta cea nebiruită şi
fndreptează schiptrurile îm părăţiei creşti
neşti şi întăreşte pe cei credincioşi iar
pe vrăjm aşi îm blinzeşte-i şi sfînt lăcaşul
acesta il păzeşte şi revarsă pacea pînă
la m arginile păm intului, N ăscătoarea de
Dumnezeu, maică A tottiitorului.
La hvalite, Stilurile pe 4. Glas 4.
Podobie. «Ceea ce eşti
bucuria cetelor...'Cu bucurie cerească să ne adunăm, fra
ţilor, ca, îm preună, îngereşte să pra/nuim pom enirea cea de peste an a părinte
lui nostru, a celui ce este podoaba cea
m are a m onahilor şi ungindu-ne fruntea
din sfînt untdelem n, să ne curăţim , prin
credinţă, sufletele cu rugăciunile lui.
Cu prea lum inată prăznuirea fericitu
lui părinte să ne ospătăm , fraţilor, şi cu
credinţă să ne veselim , iubitorilor de
prâznuire, cinstind lum inată prăznuirea
sălăşluirii lui cu cîntări
lâudind
pe
H ristos Dumnezeu, cel ce a slăvit pom e
nirea lui.
Cu focul dragostei celei duhovniceşti
aprinzîndu-ne, fraţilor, toţi cu bucurie să
dănţuim şi cu cintări să lăudăm pe cin
stitul lăcaş al Sfintului Duh, pe riul în
ţelepciunii şi pc m arele îndropU tor şi
învăţător al nostru, Paisie, care to t
deauna se roagă pentru noi, cei ce cins
tim pom enirea lui.
Cu laude şi cu cîntări duhovniceşti să
ne veselim astăzi, fraţilor, lăudind pe
Dumnezeu cel m inunat întru sfinţii săi,
care cu darul său, cu puterea sa, a în
tărit pe pream inunatul Paisie de au sur
pat toate m ăiestriile \răjm aşu lu i, şi acum
se roagă neîncetat pentru cei ce cu d ra
goste cinstesc pom enirea lui.
Slavă, Glas 2,
Prea cuvioase părinte Paisie, tu, din
v irstă pruncească cu osîrdie spre fapte
bune nevoindu-te, ai lăsat lumea şi toată
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slava ei şi, Iuînd cu bucurie asupră-ţi
chipul îngeresc, prin mari nevoinţe te-ai
făcut organ Sfintului Duh din a cărui
lum inare ai îndem nat pe oameni să urască
cele îndulcitoare şi adunînd cete dc mo
nahi le-ai rinduit lo r aşezăm înt cum, in
trup petrecînd, să vieţuiască îngereşte. Şi
acum stai înaintea Sfintei Treimi, bucurîndu-te neîncetat cu cei ce s-au nevoit
îm preună cu line, fericile, şi te rogi pen
tru pacea lumii şi m intuirea sufletelor
noastre.
Şi acum...
A dâpostire şi sprijin şi scăpare tare
eşti
creştinilor.
M aică
Dumnezeului
nostru. Pentru aceasta, prin rugăciunea
ta cu priveghere, nu incela pururea a te
ruga ca să fie păzit sfint lăcaşul acesta
şi noi robii tăi să ne minluim dc toate
prim ejdiile, căci după Dumnezeu, toţi
dreptcredicioşii pe tine te avem sp riji
nitoare şi scăpare.
Slavoslovia mare. Ecteniile şi O lpustul.
Ceas intîi şi cel de sfirşit otpust.
LA LITURGHIE :
Fericirile din canonul cel dintiiu al cu 
viosului, pesna 3, pe 4 şi din canonul
cel de al doilea, pesna 6, pe 4.
Prochimen, Glas 7 :
Scumpă este înaintea Domnului m oar
tea cuviosului lui. Stih : Ce voiu răs
plăti Domnului pentru toate cite mi-au
dat mie. Apostol, din Epistola către evrei,
«Fraţilor, aduceţi-vă aminte de mai marii
voştri...» Aliluia. Glas 6. «Fericit băr
batul care se teme de Domnul»... Stih.
«Puternică pe păm înt va fi săm inţa Iui».
Evanghelia de Ia Matei, începerea 11:
«Zis-au Domnul ucenicilor s ă i ; Voi sînleţi lumina lumii»...
La priceasnă, «întru pomenire veşnică
va fi dreptul»...
Sfirşit.
Ştampilă cu inscripţie circulară : «pece
tea Sfintei m ănăstirii N eamţul înălţarea
Domnului».
Pecete cu inscripţie in limba r u s ă :
«N ovo-neam eţcago sviato-voznesenskago
m ujscago m onastîrea» (a Sfintei M ănăs
tiri de bărbaţi Noul Neamţ a Siintei înăl
ţări).
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ClTEV A PRECIZĂRI PRIVIND DATA ŞI DENUMIRILE
CELEI DE A DOUA SESIUNI A CELUI DE AL VI-LEA SINOD
ECUMENIC (QUINISEXT SAU TRULAN) *
Cele două sesiuni ale Sinodului VI ecum enic — 680 şi, respectiv,
(>91 — s-au desfăşurat, după cum este cunoscut, în aceeaşi sală a coloa
nelor din p alatu l im perial din C onstantinopol ( âv tw -cpooXXw ^aotXixou
itaXattou)» '.
In ceea ce priveşte data desfăşurării lucrărilor celei de a doua se
siuni a Sinodului VI ecum enic, există încă o diversitate de opinii p rin 
tre istoricii şi canoniştii ortodocşi şi catolici. Şi, aceasta, în ciuda faptului
că data sesiunii a doua a Sinodului a fost pe deplin precizată de către
trad iţia m anuscrisă a canonului 3 al acestuia, care indică «anul 6199,
după 15 ianuarie al celui de al p atru lea indiction trecut» 2, adică după
septem brie 691, şi, p rin urm are, în ain te de ianuarie 692. De altfel,
canonistul P. P. Ioannou preciza că, «ianuarie trecut» ap arţin în d celui
de al 4-lea indiction (690— 691), care fiind şi el «scurs», sesiunea a doua
a Sinodului s-a în tru n it, aşadar, «între 1 septem brie şi 31 decem brie,
probabil în octom brie 691»3. M itropolitul dr. P au l M enevisoglou din
Suedia ţinea să precizeze că anul exact al convocării sesiunii a doua a
lost «între in terv alu l de tim p de la 1 septem brie pînă la 31 decem brie
691»
Iar, şi mai recent, acelaşi iera rh ortodox, Pavlos M enevisoglou,
scria că Sinodul din anul 691 a fost convocat «probabil în luna octom brie
sau noiem brie» 5. Deci, se poate afirm a că lucrările sesiunii a doua a
Sinodului VI ecum enic (P enthekti sau Q uinisext (cinci-şaselea) sau T rulan) s-au desfăşurat în anul 691, şi nicidecum în anul 692, sau chiar în
«691— 692» t!, aşa cum se afirm ă încă, în mod eronat şi în prezent in
lite ra tu ra istorică şi canonică.
* T raducerile în rom âneşte, din prezenta lucrare, ap arţin autorului.
1. Prof. P. P. Joannou, Les canons des conciles oecum eniques, în «Fonti*.
Vase. IX, voi. I, pt. I, G rottaferrata (Roma), 1962, p. 101.
2. Ch. J. H cfele — H. Leclerq, Hisloire des Conciles d'apres Ies documenta
viiglnuux, voi. III, Paris, 1909, p. 561.
3. Prof. P. P. Joannou, op. cit., p. 98.
4. Pavlos M enevisoglou, '0 B ' v.avdW tije ITevSIxt’Iî OixouMEviy.f^s Suvoîou, im
Tiu.7ixtv.ov â-fiEpojixi si;
u'>jTpo~o?.t-:T,v Kî-rpooî
kiti xŢj 25 Iti'iptî’) zfjî ip y n f
•teia; Tou», A lena, 1980, p. 261, nota 2.
5. Idem, IiTopiv.ij Eîiat-ftofij ei; zo iî y.avovaî -îj; ’Op9o56;ou ’Ev.xXiţaiaî, Stockhlo
1990, p. 280.
6. Iată, trei exem ple recente : Pantek'im on C. Caranicolas, m itropolitul Cori
tu ’.ui,
KXst;
'IcpoW Kavovor*
'AvaToXir-T,?
’Op8o6o;ou
’Ey.-/.Xiîî!
Editura 'A stir', A tena, 1970, p. i'( (13); Pr. prof. M. P. Şesan, M onotelism ul. Si.
dul V I ecum enic de la Constantinopol din 680—681. Sinodul II trulan (quinise
din 691—692, in : «Istoria bisericească universală», voi. I (1— 1054), ed. IlI-a, (I.
m ureanu — M. Şesan — T. Bodogae), Bucureşti, 1987, p. 388 şi p. 395; Al
Failler, recenzie la : Heinz Ohme, Dos Concilium Q uinisextum und seine Bischolsli
Studien zum Konstantinopeler K onzil vo n 692 (Arbeiten zur K irchengeschichte
— W alter De G ruyter, Berlin — N ew York, 1990, 423 pagini, în «Revue des Et
Ryzantines» (Paris), voi. 49, 1991, p. 286.
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P e n tru Sfinţii P ărin ţi ai Sinodului din anul 691, acesta era «sfîntul
ţ i ecum enicul sinod» (« tj oqia xat oixoujj.svty.17 o'ivoSoî»), aşa cum afir_iau eu înşişi în canoanele 3 7 şi 5 8, ce le-au emis atunci. în acelaşi tim p,
P ă rin ţii Sinodului din 691 aveau conştiinţa că ho tărau — legiferau —
p e n tru «Biserica lui D um nezeu din to ată lum ea» («
xatd «âaav
ixoojj.sv'yjv toii 0so5 IxxXvjsiav ») (canonul 56). De asem enea, aceiaşi Sfinţi
P ărinţi de la 691 m enţionau în C uvîntul adresat îm păratului Ju stin ia n II
(685— 695 ; 705— 711), la sfîrşitul lu crărilo r Sinodului din 691, «acest
sfînt şi de Dum nezeu ales ecumenic... sinod» («
i'fia v ■ţzyr/jv xai &eoIsxTOV

0ÎX00(1.£-. IXT7V...30V000V») n.

La rîn d u l lor, Sfinţii P ărin ţi ai Sinodului VII ecum enic (787). care au
confirm at şi codificat legislaţia canonică de pînă la ei, consideră cele
102 canoane ale Sinodului de la 691 ca fiind opera celui de al V l-lea Si
nod ecum enic, astfel, în canonul 1 al Sinodului V II ecum enic se afirm ă
că, «din toată inim a acceptăm dum nezeieşti le canoane şi toată dispoziţia
acestora şi le îm puternicim neclintite, cum au fost h o tă rît de cele şase
sfinte sinoade ecumenice»
în actele Sinodului al V lI-lea ecum enic, în care se află m enţionat şi
canonul 82 al Sinodului din 691, acesta din urm ă este num it, de mai
m ulte ori, «sfîntul şi ecum enicul sinod al şaselea» u .
Episcopul P e tru al Nicomidiei şi însuşi Tarasie, p a triarh u l C onstantinopolului, declarau în cadrul lu crărilo r Sinodului VII ecumenic, cu p ri
vire la canoanele Sinodului T rulan, că acestea din u rm ă sînt opera cano
nică a Sinodului VI ecumenic. Iată m ărtu ria celor doi ierarhi ortodocşi :
«Petru, prea sfinţitul episcop al Nicomidiei a spus : şi altă carte posed,
ce conţine aceleaşi canoane ale sfîntului sinod al şaselea... Tarasie, prea
sfîntul p a triarh a g răit : unii suferind de ignoranţă se scandalizează de
canoanele acestea în trebîndu-se : oare sîn t ale sinodului al şaselea ? să
cunoască deci aceştia că sfîntul m are sinod al şaselea s-a în tru n it în
tim pul lui C onstantin îm potriva celor ce afirm au o energie şi o voinţă
in H ristos ; părinţii sinodului au anatem atizat pe eretici şi au proclam at
cu tărie credinţa ortodoxă, apoi ei au p ărăsit C onstantinopolul, n.n.) în
al patrusprezecelea an al dom niei lui C onstantin. D ar, după p atru sau
cinci ani, aceiaşi p ărinţi în tru n in d u -se în tim pul lui Justinian, fiul lui
C onstantin, au alcătu it canoanele respective şi despre care nim eni să se
îndoiască. Cei care au sem nat în tim pul lui C onstantin sîn t aceiaşi părinţi
care au sem nat prezentul act, după cum vădeşte în mod clar asem ănarea
identică a sem năturilor acestora. In tru c ît aceştia (părinţii, n .n .); l-au
num it sinod ecum enic, ei au alcătu it şi canoane bisericeşti» ,2.
7. Canonul 3 al Sinodului Trulan : «...prea evlaviosul şi de Hristos iubitorul
îm păratul nostru s-a adresat acestu'i sfînt şi ecum enic sinod...» (J. D. Mansi, Sacrolum Conciliorum nova et am plissima Colleclio, voi. XI, Florentiae, 1765, col. 9-11).
8. Cancwuil 51 al Sinodului T ru la n : «Acest sfînt şi ecum enic sinod interzice
cu desăvîrşire pe aşa-zişii bufoni şi teatrele acestora...» (Mansi, XI, col. 968).
9. Ralti G. A. — Potli M., Suvrafixi tun Ssicov xai Up<ov ■xavovojv..., A tena, 1852,
voi. 2, p. 298.
10. Cf. Prodromos I. A kanthopoulos, K«ii7.a« 'hpcov Kav6vo>v xat ’E-/.-/.?.T)0ia3-:tv.<ov
îsoutnv, Tcsalonic, 1991, p. 182.
11. Cf., de exemplu, Mansi, voi. XIII, Florentiae, 1767, col. 40— 41; col. 417.
12. Cf. Ibid., col. 41.
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De m enţionat, totodată, că în canonul 12 al aşa-zisului Sinod «protodevtera» («întîiul-al doilea»), de la Constantinopol, din anul 861, Sinodul
din 691 este num it «sfînt şi ecum enic sinod al şaselea» («apia xat oLxoo|jlîvi/.-/7 i x ' 7} o6vo5o5») 13.( De asem enea, redactorul celui de al doilea prolog
al «constituţiei în patrusprezece titluri», din 883, m enţionează că a inse
ra t în acesta şi canoanele «pe care le-a decretat sinodul şase ecumenic»
(« o o î

rt

or/oojA sviz-q i/ ţ v j S to ip io a io o u v o o o ;» ) 1/‘.

In fine, atunci cînd se refereau la canoanele Sinodului din 691, unii
S finţi P ărinţi le considerau d rep t opera celui de la şaselea Sinod ecu
m enic. Aşa, de exem plu, in tra ta tu l său despre sfintele icoane, şi mai
precis în «C uvîntarea a treia îm potriva celor ce calom niază sfintele
icoane» (« A 6?oî Tpixoî T.po* w iî StaJiiXXovta; -câ? 'AftaS Eixovaî »), reproducînd tex tu l canonului 82 al Sinodului T rulan (91), privind obligativi
tatea cinstirii sfintelor icoane, Sfîntul Ioan Dam aschin (c. 675-c. 749)
precizează că acesta din urm ă aparţine «Sfîntului Sinod al şaselea>
(«Tr(; oqf'a; t/.-.rfi govoSot)») Ir\ sintagm ă care avea să fie însă red ată in
versiunea latină prin «Sanctae synodi quinisextae» («Sfîntul Sinod Quinisext»)
De altfel, P. M ichelis L equiern, editorul tom osului XCIV din
colecţia Migne. versiune greacă, nota în anul 1864 că, «acest titlu*
(«Iiic titu lu s >•■), adică, «al şaselea sfînt sinod», («*cvjî âplaî £/.zr^ <jov68o'j»)j
«a produs m ulte greu tăţi p e n tru ca să fie astfel înţeles şi re d a t în la
tină» («m ultiplici vitio laborat, qui sic intelligendus est, u t eum Latine
reddidi») i7.
în ain te de anul 754, G heorghe al C iprului a declarat public că, <
al şaselea d in tre sfintele Sinoade ecum enice a d ecretat în mod clar
precis cu priv ire la sfintele icoane. Sinodul vorbeşte despre acest
după cum urm ează : ’în anum ite reprezentări ale sfintelor icoane...’»
Or, acesta este canonul 82 al Sinodului din 691, cunoscut cu num ele
al şaselea Sinod ecumenic.
R eferindu-se la canonul 82 al Sinodului din 691, papa A drian
(772— 795) scria, p rin tre altele, p a triarh u lu i Tarasie al C onstantinopol
lui (784—806), u rm ătoarele : «...accept aceleaşi sfinte şase sinoade, i
preună cu toate canoanele lor, edictate de acestea conform legilor bi
rire şti şi dum nezeieşti...» («... ta? aină; aqia; i l ouvoSooî Ssxojxai, ;•
•nav-tov xiov xsvovwv, twv âv&S3 uwî xat (huoow? excov/Tjdevţcov i:ap,a&‘cu>v )••>
In teresan t a fi sem nalat este că scrisoarea papei A drian I a
citită chiar la Sinodul VII ecum enic din anul 787.
13. Cf. canon 12 al Sinodului ’prolo-devtera', în i Arjapies Ierom onahul —
codim M onahul, IlTjîâXtov, od. 4-a, A tena, 1886, p. 2Î)0.
14. Ralli G. A. — Potli M„ op. cit.,
A tena, 1852,
voi.1,
p.8.
15. De imaginibus, Oratio UI, în «Patrologia Graeca», Migne, voi. X
coi. 1417.
16. Ibidem, col. 1418.
17. Ibidem, col. 1-417— 1418, nota 43.
18. «.Youf/ics/a» a lui G heorghe al Ciprului (înainte de 7 5 4 ):‘Cf. Prof. G.
meige, S. J., W stoire des Conciles O ecum eniqucs 4. Nicee II, Ed. «Orante»,
1978, p. 235.
19. Mansi, voi. XII, Paris-Leipzig, 1901, col. 1079.
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Ream intim , în acelaşi tim p, că însuşi Sinodul Bisericii Romane,
din anul 878, prezidat de papa Ioan al V lII-lea (872—882), făcea refe
rin ţă explicită la «canoanele... emise... de cel de al şaselea sinod» «regulas... a sexta synodo... e d ita s» )2().
Iată, aşadar, că a tit p e n tru R ăsăritul cît şi p e n tru A pusul creştin
din secolele V III—IX, Sinodul din 691 e ra considerat d rep t al şaselea
Sinod ecum enic, iar legislaţia sa canonică, opera acestuia.
A r mai fi de m enţionat şi faptul că, Sinodul din 691 poartă acelaşi
•apelativ de «al şaselea Sinod ecumenic» chiar şi în colecţii canonice
ortodoxe din vrem ea noastră. Aşa, de exem plu, binecunoscutul canonist
dr. Nicodim Milaş, 1845— 1915) episcop de Z ara (Dalmaţia), atribuia
cole 102 canoane ale Sinodului din 691, «Sfîntului Sinod al şaselea
ecum enic» 21. Şi, la fel procedaseră, de altfel, pe la m ijlocul secolului
al X lX -lea şi renum iţii canonişti, R allis şi Potlis, care consideră canoa
nele Sinodului T rulan (691) d rep t opera Sinodului şase ecum enic : «...şi
pe acestea (canoanele, n.n.), pe care le-a decretat Sinodul şase ecum e
nic» 22. A şadar, pe bună dreptate, m itropolitul Pavlos M enevisoglou
consideră că, «în mod general vorbind, în B iserica R ăsăritului Sinodul
ecum enic pen th ek ti a fost recunoscut întotdeauna şi de către toţi d rep t
ocum enic, iar canoanele edictate de acesta deţin un im portant loc în
d rep tu l canonic al Bisericii Ortodoxe» 23
C anonistul şi istoricul bizantin, Ioan Zonaras, din secolul al XH -lea,
atu n ci cînd com entează Sinodul T rulan, afirm ă că, «...şi acesta se n u 
m eşte al şaselea, deşi în cadrul lucrărilor acestuia n-a avut loc dezba
tere despre credinţă şi dogm e aşa îneît şi acesta să fie socotit în mod
deosebit sinod, în tru c ît a com pletat lipsa celui de al şaselea prin alcă
tu irea canoanelor, iar p e n tru că a av u t loc în apropierea aceluia s-a
n u m ăra t îm preună cu acela» 2'‘.
Cea de-a doua sesiune a Sinodului VI ecum enic este desem nată în
lite ra tu ra de specialitate p rin apelativul de al V—Vl-lea, P enthekti,
Q uinisext sau T rulan («âv TpouXXco» : «in Trullo»).
P rin apelativul de 'P e n th e k ti’, adică, ’al V—V l-lea’, care s-a im pus
în lim bajul de specialitate după m ulte secole de la în tru n ire a celei de a
doua sesiuni a Sinodului din 691 -5, se afirm ă că acesta din u rm ă n -a r
fi, în realitate, decît o com pletare — în m aterie de legislaţie canonică —
a Sinoadelor V ecum enic (553) şi VI ecum enic (prim a sesiune, 680). Iar
bizantinologul V italien L au ren t consideră chiar că, apelativul de «Pen20. Ibidem , col. 982.
21. Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii O rtodoxe însoţite de comentarii,
2 voi., N eoplanta, 1895— 1896. Trad. de V. Kovincici şi N. Popovici, voi. 1, pt. II,
A rad, 1-931, p. 301.
22. Ralli G. A. — Potli M., op. cit., A tena, 1852, voi. 2, p. 8.
23. Pavlos M enevisoglou, 'Iatopiv-ij eiaa"(o>'l^ .... p. 298.
24. Ralli G. A. — Potli M„ op. cit., voi. 2, p. 294.
25. Cf. C. Ducange, Glossariuni ad scriptores m ediae ci ir.iirmae Grecitatis,
■Lugduni, 1688, col. 1145— 1146.
B. O. R. — 11-.
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thekti» a r fi creaţia m arelui canonist Balsam on (f 1195) 26. Şi, în tr-a d e văr, Balsam on scrie că Sinodul din 691 «nu se num eşte cu precădere al
şaselea, ci p e n th e k ti; căci a com pletat lipsa Sinodului al cincilea şi al
şaselea» 27. Insă, nu e m ai p u ţin adevărat că, în acelaşi tim p, însuşi
Theodor Balsam on num eşte Sinodul din 691 «ecumenic», după cum
urm ează : «este, de asem enea, ecumenic» 2R ; sau «acest sfînt şi ecum enic
sinod a hotărî't» ; sau «...dum ezeiescul şi ecum enicul sfîn t sinod, care
se num eşte şi penthekti, în tru n in d u -se în sala coloanelor a m arelui
palat, a decretat» 30 ; sau «... al 37-lea canon al sfîntului şi ecum enicului
sinod, în tru n it în sala coloanelor a m arelui palat, al
aşa-num itului
p e n th e k ti» 31. Totodată, com entînd canonul 55 al Sinodului din 691,
Balsam on scrie, p rin tre altele, că, «...cei ai Romei celei vechi spun că
acest sinod nu este ecum enic, după cum şi în prefaţa acestuia am
s c ris » 32. Şi, în tr-ad ev ăr, în com entariul său făcut Sinodului din 691,
Balsam on afirm ă că : «...episcopii occidentali, adică italieni şi latini, pe
deplin loviţi de canoanele acestui sinod, se opun ca acesta să fie ecu
menic...» 33
F oarte recent, m itropolitul Pavlos M enevisoglou num ea sinodul- din
691, «...Sinodul ecum enic penthekti...»
Cît priveşte apelativul de «Trulan» (’in T rullo’), acesta se datoreşte,
desigur, locului în tru n irii celei de a doua sesiuni a Sinodului VI ecu
menic. Iar, denum irea de ’T ru la n ’, — «H Eovoooî ev «no -tpouXXco», «Concilium in Trullo» — , care s-a im pus însă în circulaţie d atorită însem 
nărilor făcute de copişti pe m anuscrisele din răsă rit şi apus 35, se în tîlneşte chiar în colecţiile canonice actuale a tît o rto d o x e 36 cît şi c a to lic e 37.
P rin urm are, apelativele sau denum irile de ’P en th ek ti’ şi ’T ru la n ’, care
desem nează a doua sesiune a Sinodului VI ecum enic şi care au fost aso
ciate în lim bajul canonic din ră să rit şi apus, se află încă în uz şi în
prezent.
Pr. dr. IOAN DURĂ
26. Cf. V. Laurent, V oeuvrc canonique da Concile in Trullo (691 692). SouTce
piim aire du Droit de l'Eglise orientale, în «Revue des Etudes Byzantines» (Paris),
voi. XXIII, 1965, p. 17, nota 42.
27. Ralli G. A. — Potli M., op. cit., voi. 2, p. 300.
28. Ibidem.
29. Ibidem.
30. Ibidem, voi. 4, A lena, 1854, p. 543.
31. Ibidem , p. 554.
32. Ibidem, voi. 2, p. 435.
33. Ibidem, p. 300.
34. Pavlos M enevisoglou, 'l3topiK.ii eioaY(i>7ij ..., p. 288, nota 2 ; p. 293, nota 8 ;
p. 296 j p. 298; p. 299; Vezi şi Prof. Spyros N. Troianos, 'H Ilsv&ey.'r'i) oixoufiEvixţ
S'jvoîoî r.ai zo voixoScTty.o f»|î epTfo. in «’Ey.xXiJoîot», fasc. 2/1992 ; fasc. 3/1992.
35. Prof. P. P. Joannou, op. cit., p. 98.
36. Aşa, de exemplu, în colecţia sa canonică din 1991, ed itată la Tesalonic.
profesorul Prodromos I. A kanthopoulos păstrează titlul «Kivqveî
ev KuvatavTtvowr.oXei IlEvBixTiîî Otxounevi7t.î)« Sov68oo» («Canoanele Sinodului Ecumenic Penthekti ia
Constantinopol») (Cf. op. cit., p. 98).
37. Cf. Prof. P. P. Joannou, op. cit., p. 101.
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CONTRIBUŢIA PREOŢILOR HALUNGA IN CADRUL
INVAŢAMINTULUI BISERICESC ŞI LAIC DIN MOLDOVA,
IN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
P e n tru început, se consideră necesar să se m enţioneze că, în afară
de ineditul tem ei care va fi tra ta tă în cuprinsul acestui articol, vechea
origine italiană a spiţei cărei ap arţin preoţii ortodocşi H alunga din seco
lul tre c u t prezintă un in teres ap arte şi m erită să fie ară tată succint
In satul Corovia din zona m oldoveană nordică a Codrilor Cosm inului, care a fost locul de veche îm păm întenire 2 şi deci de dezvoltare pre
1. T ratarea originii respective, ca şi m ulte alte teme, fac p arte dintr-o lucrare
nepublicată încă şi intitulată : «Stabilirea în M oldova — sec. XV — a cîtorva refu
giaţi genovezi din Caffa şi unii din urm aşii lor», întocm ită de acelaşi au to r ca şi
prezentul aTticol, pe baza unor am ple culegeri şi analize de date şi docum ente,
vizind în principal reconstituirea genealogiei neam ului H alunga pe parcursul u lti
melor cinci secole, în contextul evenim entelor istorice.
S-a ajuns astfel la concluzia că străbunul respectiv a făcut parte dintr-un grup
de 122 copii şi adolescenţi robiţi de turci în vara anului 1475, după cucerirea puteruicei cetăţi genoveze Caffa de pe litoralul Crimeei dinspre M area N eagră şi declan
şarea în tîrgul respectiv a unor am ple acţiuni de jefuire, m asacrare şi d eportare
a populaţiei. In urm a unei am buscade însă, bine organizate, în timp ce erau duşi
spre C onstantinopol pentru a fi oferiţi ca ofrandă plăcerilor sultanului, îm preună cu
o maro cantitate de piese şi obiecte de valoare, cei 122 tineri genovezi au reuşit să
a*ihileze echipajul şi garda de pază, îndreptînd apoi corabia respectivă spre lito 
ralul Moldovei. După o serie de peripeţii, luptînd şi cu o furtună ce se declanşase,
<•u reuşit să ajungă la gurile Dunării şi să înainteze în continuare pînă la portul-tîrg
Chilia, în preajma' căruia se afla şi p uternica cetate de ap ărare a dom nitorului
Ştefan cel M are. Fiind duşi apoi la Suceava, capitala Ţării Moldovei, cei mai m ulţi
dintre tinerii genovezi au reuşit să plece prin Polonia spre locurile natale, ale
Itaiiei, in anul urm ător 1476, cînd a fost declanşată m area invazie otom ană asupra
întregii ţări.
In acele condiţii deosebit de grele, anim aţi însă de în f lă c ă a te sentim ente
creştine în faţa pericolului im perialism ului mahomedano-otomain care am eninţa toate
ţările creştine ale Europei, cîţiva dintre tinerii genovezi mai neînfricaţi, în frunte
cu înaltul străbun al neam ului H alunga (între form ele de porecle, cam arazii lui utilizînd şi «Allunga», d a r şi «Al lungo», preluate de m oldoveni sub forma «Halunga»),
nesocotind pericolul de a fi recapturaţi şi decapitaţi de către turci, s-au h o tărît să
lăm înă să lupte contra lor de pe păm întul Ţării Moldovei, cunoscută pe atunci ca
«Poartă a creştinătăţii».
Integraţi astfel în eforturile de Q-părore ale noii lor patrii, s-au orientat pro
gresiv şi spre îndeletnicirea de constructori de im portante obiective, ca cetăţi, bise
rici etc., spre care aveau vocaţie ancestrală. După o prim ă staţionare în cetatea şi
localitatea Hotinului, au u m a t probabilele lor căsătorii cu fete moldovene.
2. Pornindu-se de la inform aţiile orale genealogice p arvenite p în ă în zilele
noastre, coroborate şi cu nom inalizările de familii din recensăm întul populaţiei
M oldovei efectuat în anul 1774 şi cuprins în lucrarea tip ărită cu litere chirilice
«Moldova în epoca feudalism ului", voi. VII, partea I şi II, îm păm întenirea străb u 
nului genovez A llunga — Halunga prin docum ent domnesc, după obiceiul păm întului, s-a făcut în anul 1497 în spaţiul viitorului sat Corovia din zona Codrii Cosminului.
Satul Corovia a răm as şi pînă în zilele noastre principalul leagăn al neam ului
H alunga, cu m enţiunea că, sub influenţa ocupaţiei străin e patronim ul respectiv a
fost schim bat din secolul trecut în «Holunga».
Prin filieră idcntică de reconstituire, s-a concluzionat că şi actualele familii de
moldoveni Picincu descind tot dintr-un străbun genovez, com ponent al aceluiaşi
grup cu A llunga-H alunga, îm păm întenirea lui făcîndu-se însă în zona satelor Ghilcşevca şi Cobîlcenii din sudul Hotinului. Urmaşii respectivi au fost în reg istraţi în
cele două sate şi la recensăm întul populaţiei M oldovei din anul 1774, indicat m ai
sus. V enind din Basarabia ocupată, prin anii 1830— 1832, N eculai şi A ndrieş Picincu
zidesc biserica din satul M ăcreşti — V aslui.
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lim inară a descendenţilor H alunga, capii fam iliilor respective erau d îrv ari (tîm plari), făcînd p a rte din categoria scutelnicilor, adică a m eşte
rilo r scutiţi de dări către boierii m oşieri. îndeletnicirea lor de dîrvari,
care includea deseori şi diverse lucrări de construcţii adiacente, era
desigur o continuare a activităţilor în care se antrenase cu 300 ani mai
înainte şi străb u n u l respectiv italian, după ce a fost îm păm întenit în
acea zonă de codri.
D îrvarii H alunga erau cunoscuţi şi solicitaţi ca virtuoşi m eşteri şi
după anul 1775, cînd p a rte a nordică a Moldovei, Bucovina, a in tra t sub
ocupaţie austriacă. A stfel, p rin anii 1816— 1817 m eşterul Vasile H alunga
din Corovia a fos<t adus de către vornicul Teodor Silion în satul H ănţeşti
d in tre Suceava şi Dorohoi, p e n tru ridicarea bisericii ortodoxe locale, pe
zidurile ru in a te ale unei foste m înăstiri catolice 3.
D upă term in area şi sfin ţirea bisericii din H ănţeşti, cu hram ul
«Dum inica tu tu ro r sfinţilor», de către În alt Prea S fin ţitu l M itropolit al
Moldovei V eniam in Costache, la data de 23 aprilie 1822, în afară de
principalul susţinător şi ctitor vornicul Teodor Silion cu fam ilia şi
rudele sale, în tre alţi ctitori a fost inclus şi Vasile (dulgherul Vasile
H a lu n g a 4 cu soţia sa Elena, a lă tu ri de fiul lor M anoil (preotul Em anoil
H alunga) cu prezbitera sa Irina.
In teg rarea dulgherului Vasile H alunga de către vornicul Silion între
ctitorii sfîn tu lu i obiectiv, s-a d a to ra t desigur im portantei sale contribuţii
p e n tru ducerea la bun sfîrşit a tu tu ro r lucrărilor de dulgherie, tîm plărie
şi sculptură în lem n, respectiv schele în exteriorul şi in teriorul vechilor
ziduri ru in a te parţial, uşi, ferestre, acoperişuri, m obilier, catapeteasm ă,
diverse piese ornam entale de in terio r etc.
înglobarea în tre lucrările aferente bisericii din H ănţeşti şi a unui
mic grup de chilii, a d at
posibilitate ca începînd cu anul
1825 să func
3. Referiri d e vechea origine săsească a m înăstirii catolice din H ănţeşti se
face în capitolul de început, intitulat «însem nările lui moş Ilarion O lariu despre
trecutul satului», aparţinind unui caiet conţinînd culegeri de date docum entare
asupra localităţii şi bisericii respective, prin strădania şi rem arcabila pasiune a
preotului de acolo, N. Miron.
Se maă m enţionează că într-un studiu cu referire la aceeaşi problem ă, întocmit
de autorul prezentului articol, nepublicat însă, se ejunge la concluzia că vcchoa
m înăstire catolică din H ănţeşti a fost ridicată în anul 1467 de către prizonierii saşi,
luaţi de oastea lui Ştefan cel M are în lu p tele d e la Baia.
4. Includerea celor două generaţii de familii Halunga
în tre ctitorii bisericii
din H ănţeşti, se deduce după caietul cu date docum entare al preotului N. Miron
m entionat anterior, conţinînd şi copiile după pom elnicele fam iliei lui Teodor Silioa
din anii 1®38 şi 1856, în care sînt trecuţi şi ceilalţi ctitori din afara familiei vorni
cului m oldovean. Astfel, între cei m orţi figurează şi «Manoil, Irina, V asile, Elena şi
to t neam ul lor», fiind vorba de preotul Emanoil Halunga, d ar şi de tatăl său Vasile
(dulgherul V asile Halunga), im preună cu soţiile lor.
O confirm are privind contribuţia lui V asile H alunga la lucrările p en tru biserica
din H ănţeşti se deduce to t din capitolul m enţionat anterior «Însem nările lui m oţ
Ilarion O lariu despre trecutul satului» c u c a re începe cadetul cu d ate m onografice
realizat de preotul N. Miron, în care se precizează că vornicul T. Silion «angajează
ca m aestru lem nar pe lem narul V asile Dulgheru», respectiv pe V asile Halunga.
Includerea soţiilor lui V asile şi Emanoil H alunga între ctitorii bisericii s-a făcut
desigur pentru donarea unor odăjdii şi artico le ornam entale sau de trebuinţă
curentă, executate prin ţesere, împletire, croşetare, coasere, cum ar fi covoare,
şervete, perne pentru scaune etc.
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ţioneze acolo o şcoală cu caracter bisericesc. S igur că o principală contri
buţie în h o tărîre a respectivă a avut-o şi I.P.S. M itropolitul V eniam in
Costache cu ocazia sfinţirii bisericii din H ănţeşti, ţinînd seam a de
am plele sale preocupări p e n tru ridicarea învăţăm întului bisericesc şi cel
laic din Moldova, dar şi p rin faptul că în acel sat, destul de m are, era
o intensă activitate religioasă. H otărîrea de atunci s-a bazat şi pe posi
bilitatea sprijinului m aterial al vornicului Teodor Silion, la care s-a
adăugat şi dorinţa, asociată cu nivelul de p regătire al celui m ai elev at
dintre preoţii satului, iconom ul Em anoil H alunga, de a prelua şi sarcina
de profesor al şcolii din c h iliir>, ţinînd seam a că atunci el e ra singurul
din H ănţeşti care urm ase cursurile Sem inarului de la Socola — Iaşi.
F uncţionarea şcolii bisericeşti din H ănţeşti s-a desfăşurat n e în tre 
ru p t după 1825 pînă în ju ru l anului 1842, după care chiliile respective
au m ai fost folosite sporadic şi p e n tru scurte perioade de tim p în cadrul
învăţăm întului laic local, care şi-a început activitatea începînd cu anul
1863. După anul 1885, chiliile fiind prea p uţin încăpătoare, au fost total
părăsite, producîndu-se astfel ru in area lor progresivă şi irem ediabilă, în
anii regim ului com unist de la noi fiind integral dem olate.
Aşa cum rezu ltă din unele docum ente de fam ilie din prim a ju m ă ta te
a secolului tre c u t care vor fi specificate ulterior, în spiritul atm osferei
profund religioase d ar şi didactice în care i-a crescut, preotul Em anoil
H alunga şi-a în d ru m at copiii pe acelaşi drum de viaţă. Astfel, două din
fiicele sale s-au d ă ru it vieţii m onahale, iar cei tre i fiii ai săi, Enache-Ion,
Vasile şi Ştefan, s-au rem arcat şi ei nu num ai ca preoţi, ci, în m ăsuri
diferite, a tît în cadrul în văţăm întului bisericesc, cît şi în cel laic din Mol
dova, care se în firip au în prim a ju m ă ta te a secolului trecut. O subli
5.
In afară de inform aţiile orale genealogice, în acest sens, p relu ate d e la
generaţiile anterioare, şi în caietul cu date docum entare ale preotului N. M iron din
H ănţeşti s-au găsit mai m ulte referiri după cum urm ează :
— In cadrul capitolului «Spicuiri din arhiva Parohiei Mănteşti», la fila nr. 5
— verso din Dosarul 1906 — Eşiri, se m enţionează : «Lîngă această biserică a fost
în tim puri vechi şcoala de cîntări bisericeşti de unde eşiau tineri şi se făceau
preoţi. V eneau regulat la biserică de la şcoala de lîngă e a toti tinerii unde cintau
îm preună cu boierul, vornicul T. Silion şi făceau de săptăm înă. ...Şcoala era în tre
ţinută de vornicul T. Silion».
In continuare, privitor la profesori, în ordinea succesiunii lor sînt m enţionaţi
urm ătorii : «Profesori au fost Iconomul Halunga, preotul Pavel Neamţu, diaconul
Cucu...».
— Şi în cuprinsul capitolului «însem nările lui moş Ilarion Olariu despre tre 
cutul satului» se m enţionează : «De la anul 1825 şi pînă în anul 1883 a u fost ca
«lujitori ai acestei biserici urm ătorii preoţi şi c ă lu g ă ri: Pr«?otul Petru, ierom onahul
Anton, preotul Pavel, ierom onahul V eniam in care era şi profesor al şcoalei d e
cîn tăreti ce funcţiona în chilia din curtea bisericiei a cărei ruină se văd şi astăzi
(ddică în anul 1946, cînd s-au scris însem nările n.n.), preotul G avril Cosmovici.. etc.».
Se atrage atenţia că m enţionarea «ierom onahul Veniamin» s-a făcut în locul
«Economului Emanoil», sau even tu al «iconomului Halunga», greşeală explicabilă
prin trecerea inform aţiei respective, iniţial orală prin mai m ulte generaţii de localnici
bătrîni provenind de la tatăl, apoi la fiul său moş Ilarion Olaru, d e unde prin
interm ediul şi prelucrarea cîntăreţului bisericesc V. Gh. Pînzaru a ajuns la actualul
preot N. M irea. Iar num ele respective (Veniamin şi Emanoil) mai puţin folosite la
oam enii satelor noastre, au pu tu t să fie confundate şi schim bate îr.tre ele în textul
scris, fără să fie sesizată greşeala de cineva (şi preotul N. M irea din H ănţeşti atra g e
atenţia că în datele colectate a corectat cîtev a inex actităţi p e care le-a depistat).
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niere şi apreciere ap arte m erită însă, cel m ai m are d in tre copii, EnacheIon, p e n tru activitatea şi realizările din viaţa sa, contribuind astfel m ult
la renum ele de atunci al fam iliilor de preoţi H alunga din nordul Mol
dovei.
E nache-Ion H alunga născut în anul 18086 în satu l H ănţeşti, era
cunoscut în tre rude, în fam ilie şi de cei apropiaţi cu prim ul său p ren u 
me de form ă grecească, iar sinonim ul rom ânesc de Ion a fost folosit
ulterior, mai m ult în evidenţele şi actele oficiale.
Se bănuieşte că cele două form e de prenum e i s-au dat, aşa cum
se obişnuia frecvent, după naşul său de botez «Enache paharnicul» (Ion
A lboteanu), p e n tru care ta tă l său preotul Em anoil H alunga a a v u t de
sigur o deosebită consideraţie, fiindu-i anterior profesor de gram atică,
de logică, retorică, aritm etică şi etică la Sem inarul de la Socola-Iaşi,
în tre anii 1805— 1808.
Enache H alunga a în v ăţa t să scrie şi să citească a ju ta t de ta tă l său,
în acelaşi scop fiind posibil ca u lterio r să fi fost trim is şi în oraşul Bo
toşani. P rin sîrguinţa şi inteligenţa sa s-a evidenţiat apoi la Sem inarul
de la Socola, unde iniţial a u rm a t cursul inferior, avînd obligaţia ca la
term in area şcolii să-şi dedice Bisericii restu l vieţii.
A jungînd astfel şi în aten ţia în a lt P rea S finţitului M irtopolit al Mol
dovei V eniam in Costache, Enache-Ion H alunga, îm preună cu alţi 4 tineri
m erituoşi, «clirici» la Sem inarul din Socola, au fost trim işi în anul 1824
ca bursieri la Şcoala Sf. Sava din B ucureşti condusă de Eliade R ădu
lescu, şcoală care se bucura de o m are faim ă la Iaşi.
In tim pul războiului ru so -tu rc însă din anii 1828— 1829, Enache-Ion
H alunga şi ceilalţi 4 tin eri colegi au tre b u it să se întoarcă la Iaşi, din
cauza închiderii Şcolii Sf. Sava din Bucureşti. A stfel s-a term in a t pri
m a şi cea mai lungă perioadă de şcolarizare a lui E nache-Ion H alunga
a tît p rin filieră bisericească cît şi laică.
D upă întoarcerea de la B ucureşti, doi din cei cinci b ursieri moldo
veni, Enache H alunga şi A ndrei M oldoveanu, au fost cooptaţi ca profe
sori în învăţăm în tu l laic din Iaşi, respectiv la «Gimnaziu Vasilian». Acest
gim naziu a început să funcţioneze din toam na anului 1828, în localul ve
chii «Şcoli m ari dom neşti» de la biserica «Trei Ierarhi», care îşi înce
tase activitatea din anul 1821.
Satisfacţia p en tru contribuţia Şcolii Sf. Sava la form area celor doi
profesori m oldoveni, evenim ent de rezonanţă p e n tru perioada respecti
vă, a constituit subiectul unui articol publicat de I. H eliade Rădulescu
la B ucureşti '.
6. Precizarea anului de naştere ca şi a lte inform aţii privind prim irea la Semi
narul de la Socola a lud Enache-Ion Halunga., s-a făcut pe baza urm ătoarelor trei
vechi docum ente de familie, scrise cu litere chirilice :
— O cerere din 15 dec. 1833 iscălită de «Manoil Iconom Halunga» pen tru pri
m irea fiului său «Ion M anuil din satul H ănţeşti» la Seminarul din Socola, cerere si
angajam ent pentru cariera1 preoţească, în reg istrată prelim inar la Judecătoria Ţ inutu
lui Botoşani cu nr. 5114 din 21 dec. 1833 ;
— Un aviz m edical pentru «Enachi H alunga din satu l H ănţăştii» cu data de
16
dec. 1833 şi înregistrată la aceeaşi judecătorie din
Botoşani cu nr. 90;
— O notă sep arată conţinînd rezoluţia favorabilă de prim ire la Seminarul de
la Socola, dată de I.P.S. M itropolitul Veniam in Costache, pe data de 31 dec. 1831
7. A rticolul lui I. H eliade Rădulescu publicat in periodicul «Curierul rom â
nesc», Bucureşti, nr. 2 din 12/24 apTilie 1829, p. 6.
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M enţionări asupra aceluiaşi evenim ent s-au făcut pe parcursul ani
lo r în m ai m ulte lucrări, docum ente şi articole care abordează istoria
in văţăm întului ro m â n e sc 8, in unele din ele se constată că, în eviden
ţele G im naziului V asilian condus de G heorghe Asachi, profesorul de
m atem atici şi de lancastru din anii şcolari 1828/1829 pînă la 1830/1831
a fost tre c u t cînd Enache cînd Ion H alunga, fiind vorba evident de aceeaşi
persoană.
M enţionarea lui «Ianachi Halunga» de la«G im nazia Vasiliană», «pro
fesor de lancastru» în tre «prenum eranţii» (abonaţii cu plata anticipată
la tot m aterialul) la periodicul de în altă v ibraţie rom ânească «Biblioteca
rom ânească» ce se tip ărea la B u d a e s t e o dovadă elocventă a nivelului
său şi a totalei sale integrări în aspiraţiile şi frăm întările naţionale, ca
ţi în preocupările de cu ltu ră ale vrem ii.
In perioadele 1831— 1833 şi 1833— 1834 şcolile din Iaşi s-au închis
din cauza epidem iilor de cium ă şi respectiv de holeră. în consecinţă, în
an u l 1831 se încheie şi activitatea profesorală laică a lui Enache H alun
ga la G im naziul V asilian de pe lîngă biserica Trei Ierarhi-Iaşi, fiind
nevoit să se refugieze în satul natal H ănţeşti pînă în anul 1834.
Pe parcursul celor 3 ani cît a sta t la H ănţeşti, în afară de posibili
tate a av u tă de a citi şi a-şi desăvîrşi cunoştinţele, sigur că şi-a a ju ta t şi
tatăl pe linie profesorală la şcoala bisericească de acolo la m ateriile cu
caracter nereligios în care se form ase. în această conjunctură, în acord
şi cu părinţii săi, şi-a relu a t orientarea sa an terio ră întîrziată cu 1 0 ani
(1824— 1834), mai ales că e ra şi cel mai m are fiu de preot, de a continua
drum ul form ării şi in tră rii sale în tagm a preoţească, bineînţeles spre cel
mai în alt nivel teologic din Moldova. Avea şi o obligaţie în acest sens
faţă de M itropolie, prin anii cursului inferior u rm ate la sem inar, ca şi
p rin cei 4 ani ca b ursier continuaţi la Şcoala Sf. Sava din Bucureşti.
C ererea din data de 15 dec. 1833 făcută ca urm are a acestei hotărîri, de
a fi p rim it la S em inarul de la Socola (pentru cursul superior preoţesc)
a fost m enţionată şi anterior.
în consecinţă, în intervalul 1834— 1839 în tre cei 18 clerici şi în final
absolvenţi ai Sem inarului de la S oco la-Iaşi 10 figurează şi Ion H alunga
8. Lucrări, docum ente şi -articole d e p is ta te : A. D. Xenopol Istoria Românilor
In Dacia Traiană», voi. XI, ediţia III, cap. 2, p. 232; N. Iorga, *Istoria invăţăm întului
rom ânesc», p. 190; Episcopul M elchisedec, Biograiia Prea Si. Dionisie Romano episcopul de Buzeu, publicată în «Analele Academ iei Române», seria II. tom. IV, secţia
II, «Discursuri, memorii, notiţe», Bucureşti, 1934, p. 15; C. I. Andrecscu, Evoluţia
învătăm întuiui, Iaşi, 1935, p. 30 şi 31 ; N. A. Bogdan, Istoria leşului, cartea V, p.
256, col. I ; G eorge Ivaşcu, Reilector peste timp, cap. 1829; Şerban Cioculescu art. O
antologie a reportajului nostru, în «Gazeta literară», nr. 49 din 3 dec. 1964; George
St. Andonie, Istoria m atem aticii în România, Bucureşti, 1965. Ed. Ştiinţifică, voi. 1.
p. 129,148 şi 149; Th. Codrescu, Uricarul, voi. VII, Ed. 1686, p. 203. La A rhivele S ta
tului Iaşi, Dosarul Litera 0/135, Della nr. 17 în Sama şcolilor pre 1828/29 şi 1829/
30 apoi 1830/31, f. 33, 34, 39, 38, 39, 41 şi urm.
9. Lista abonaţilor este prezentată la finele părţii a IV-a a publicaţiei «Biblio
teca rom ânească» tipărită la Buda la anul 1830, de către învăţătorul cărtu rar şi scrii
to r Zaharia Caracalechi.
10. C. Adamescu, Istoria sem inarului V eniam in », Bucureşti, 1904, ia pag. 81 în
nota 1 cu lista catiheţilor este trecut şi Ion Halunga.
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(nefolosindu-se şi prenum ele Enache). Astfel, la poziţia nr. 5 din lista
absolvenţilor, scrie : «Ion H alunga din H ănţeşti, ţinutul Botoşani» n .
Este de rem arcat fap tu l că Enache-Ion H alunga a av u t pe parcursul
anilor 1834— 39 şi alte preocupări decît cele legate strict de însuşirea
m ateriilor aferen te form ării sale pe linie teologică, sacerdotală. A stfel,
ca şi în perioada an terio ară de profesorat, urm ăreşte publicaţiile vrem ii,
num ele său fiind tre c u t în anul 1836 p rin tre abonaţii la valoroasa lu crare
de atunci privind istoria rom ânilor, a lui D. C antem ir Hronicul Rom ăno-M oldovo-Vlahilor, voi. 2, e d itat la Iaşi în acelaşi an (1836) de fostul său
coleg de catedră de la T rei Ierarhi, Gh. Seulescu.
A trage aten ţia însă în mod deosebit activitatea sa laborioasă, depu
să tot în paralel şi suplim entar obligaţiilor ce le avea de cliric al Sem i
n arului de la Socola, p e n tru întocm irea unei lucrări p r o p rii12, inedite,
desigur în scopuri didactice, vizînd poate şi aju to rarea cercetătorilor
de texte religioase latine să le înţeleagă şi eventual să le traducă.
L ucrarea respectivă nu a fost tip ărită şi a răm as în m anuscris,
fără să fi p rim it un titlu de ansam blu. Cele două părţi distincte pe care
le conţine sîn t u rm ătoarele :
1. «Introducere în gram atica latină», cu u n tex t rom ânesc frum os
caligrafiat şi clar, în care sub form ă de dialog prezintă m orfologia, e ti
mologia şi sintaxa latină.
2. «îndeletniciri de cuvinte», care este un dicţionar de cuvinte rom âno-latine, avînd m ai m ulte capitole dedicate unui şir de tem e cu
caracter religios.
în cele două părţi ale lucrării, cuvintele şi tex tu l rom ânesc sîn t
scrise cu litere chirilice, iar cele latine cu litere latine. La finalul lu 
crării, respectiv al caietului cartonat, care cuprinde cele două părţi de
bază m enţionate mai sus, este tre c u tă data cînd a fost term in ată : «...Ghenur 10, 1836».
C aracterul religios al lucrării, duce la p ărerea că a fost întocm ită la
solicitarea I.P.S. M itropolit V eniam in Costache, înainte de anul 1836.
După depistarea de către cercetătorii de specialitate, lucrarea a sus
citat oarecare interes, dedicîndu-i-se nişte articole de r e v is tă 13. P e n tru
viitor însă, este de interes să se facă o analiză mai aprofundată a m ate
rialului respectiv, şi p rin prism ă religioasă.
T erm inînd sem inarul în anul 1839, fiind apoi hirotonisit preot, Ion
H alunga a fost probabil rep a rtiz at ca profesor-catihet la şcoala biseri
cească din H ănţeşti, satul său natal, p e n tru a înlocui pe tată l său, p reo tu leconom Em anoil H alunga, decedat cu pu ţin ă vrem e m ai înainte. Se con
sideră că aceasta a fost o soluţie provizorie, pînă la găsirea unei noi for
m ule de rep artizare de către M itropolia ieşeană, la nivelul său de preotcatihet, cu studii teologice superioare m ajorităţii preoţilor din Moldova,
care proveneau din şcolile de pe lîngă bisericile săteşti (num ite şi «şcoli
11. «Foaie sătească a Printipatului Moldovei», I, nr. 25, din 17 sept. 1839.
12. M anuscrisul cu nr. 1'789 de la A rhivele de Stat — Iaşi.
13. Studiul prof. C. A. Stoide şi C-tin Turcu, N oi contribuţii Ia o istoric a
Icxicogralici române, tipărit în «A nuarul de lingvistică şi istorie literară», voi. XV1L
1966.
Revista istorică «Teodor Codrescu», A nul IV, nr. 4, Iaşi, 1 dec. 1934.
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muzikie»), cum a fost cea de la H ănţeşti, sau m ai tîrziu cea de la
udeştii-M ari, din acelaşi fost ju d eţ Dorohoi.
In ce priveşte certitudinea asupra activităţii prelim inare a p reotuluicatihet Ion H alunga la «şcoala de m uzikie» din H ănţeşti, se consideră că
o oferă două referiri în acest sens transm ise în cadrul unei scrisori a v a 
lorosului c ă rtu ra r şi cercetător din Dorohoi, preotul-profesor D. F u r
tu n ă y'.
în continuare, în anul 1845, Ion H alunga se afla la Tg. Ocna, avînd
sarcina de a înfiinţa acolo o şcoală pe lîngă biserica locală B una-V estire
(«Răducanu»)
după ce dăduse un exam en p relim in ar la M itropolia
din Iaşi, p e n tru aprobarea şi consfinţirea lui ca profesor-catihet, proba
bil şi ca întem eietor de noi şcoli. La scu rtă vrem e însă, plecînd din Tg.
Ocna, şi şcoala respectivă îşi încetează activitatea, cauza putînd fi lipsa
d r cursanţi.
In anul u rm ăto r 1846 îl găsim stab ilit definitiv în oraşul Bacău, cu
m isiunea de a pune bazele în v ăţăm întului elem entar bisericesc (şcoală
catihetică) şi în oraşul respectiv, p e n tru întreaga regiune le.
D eschiderea şcolii catihetice din Bacău făcea p arte dintr-o acţiune
mai am plă a I.P.S. M eletie din Iaşi p e n tru în treag a Moldovă, lu ată în
anul 1846. Astfel, şcoli sim ilare s-au în fiin ţat şi în localităţile Roman,.
Birlad, Tecuci, Focşani şi G alaţi, avînd ca bază oficială propunerea Epitropiei S em inarului din Socola-Iaşi, aprobată de dom nitorul de atunci
a! ţării, M ihail Sturza. A ceastă acţiune avea ca scop să generalizeze în văţăm întul bisericesc şi să-l ridice la un bun nivel, îm prum utînd u n e le
elem ente şi din învăţăm în tu l laic moldovenesc. Pe această linie, şcoala
catihetică din Bacău avea însă să funcţioneze din 1846 în paralel cu
«Şcoala dom nească» (laică) de băieţi, înfiin ţată acolo cu puţin tim p m aî
înainte (1839).
Din datele docum entare indicate anterior, rezu ltă că Ion H alunga
figura la Bacău ca preot-sachelar. El şi-a început activitatea didactică14.
Cele două referiri făcute de preotul D. Furtună din Dorohoi în scrisoareac.u data de 14 aug. 1959 către autorul (prezentului articol (cu o aten ţio n are asupra
repetării identice a conţinutului celor două referiri, ca o notiţă separată, pe unul
din docum entele de familie datat 1840 august 24, şi iscălit de Ştefan H alunga, d o.
c ument asupra căruia se va reveni ulterior cu lăm uririle aferente), au urm ătorul
c o n ţin u t:
«...am întîlnit in cercetările mele, cu data de 1840 oct. 27 jaloba pr. N eculai
-Srtkelar din satul Z vorătea, tin. M ihăileştilor, ca să fie prim it fiul său, Teodor laSeminar (n.n.) căci «au început ceva la preotul Ioan Halunga, fostul cliric al Semijiariei», şi in aceeaşi zi şi preo tu l G heorghe din Zvorăştea, ţin. M ihălceştilor, ca săfie primit fiul său, Teodor, la Sem inar (n.n.), căci au început ceva la preotul Ioan
Halunga, fostul cliric al Seminariei, şi în aceeaşi zi şi preotul Gheorghie din Z vorăş
tea jalobă pentru fiul său. Ioan».
1'5. Baza de docum entare depistată :
— M anuscrisul păstrat în colecţia de m anuscrise la Episcopia din Roman şi
intitulat «Acta corespondenţilor sem inariei V eniamin pen tru candidaţi şi rînduirea
catihetilor la districtele din eparhia Romanului şi ordinele ■urmate către catiheţi»
(datat m artie 1&14);
— A dresa I.P.S. M itropolitului M eletie al M oldovei, cu nr. 697 din 26 aprilie1846.
16.
Broşura întocm ită de preotul A lexandru A postol Istoricul bisericii parohia
le oSiinţii îm păraţi Constantin şi Elena» din oraşul Bacău, Bucureşti, 1925, p. 17
şi 50.
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bisericească de p rim catihet al şcolii catihetice din Baeău din anul 1846,
ia r cea de slu jito r în biserica Sfinţii îm p ăraţi din luna iulie 1847, odată
cu term in area înzestrării şi sfinţirii acelei biserici.
P e n tru desfăşurarea activităţii şcolii catihetice din Bacău, s-au pus
Ia dizpoziţie casele vechi din curtea noii biserici Sf. îm păraţi, probabil
to t de către principalii ctitori-fondatori şi donatori ai acestei biserici,
vornicul Enachi K rupenski şi serdarul A ntohie Bîrzu.
Este evident că toţi aceşti dem nitari ai Ţării M oldovei au făcut parte
din tre reprezentanţii potentaţi ai oraşului şi regiunii Bacău în discuţiile
prelim inare, necesare p e n tru analiza cu E pitropia S em inarului din Socola şi cu M itropolia ieşeană, privind am plasam entele, ca şi posibilităţile
cooordonate de construcţie şi de funcţionare p entru noua biserică Sf.
îm păraţi din Bacău, precum şi p en tru şcoala catihetică aferentă. Tot
■evident este faptul că, la m ajoritatea acestor discuţii a tre b u it să ia
parte, ca un fel de consilier-consultant şi preotul-sachelar Ion H alunga,
viitorul preot paroh al noii biserici şi totodată organizator al noii şcoli
bisericeşti.
Este util de făcut ?i precizarea că, în lista ctitorilor bisericii Sfinţii
îm păraţi, care avea în fru n te pe vornicul Enachi K rupenski şi serdarul
A ntohie Bîrzu, figurează şi preotul Ion H alunga. Cei doi dem nitari mol
doveni, prin m ijloacele băneşti de care dispuneau, au fost desigur ani
m atorii principali a tît în prim a fază, 1842—1845, de ridicare a zidăriei
bisericii, ca şi în faza urm ătoare, 1845— 1847, de rep araţii la clădirea
existentă şi m obilarea ei corespunzătoare p en tru ca încă din anul 1846
să înceapă să funcţioneze acolo şcoala catehetică, iar în paralel, şi pen
tr u înzestrarea bisericii cu toate cele necesare pînă în cursul anului 1847.
la sfîrşitul fazei respective, finale. în acest context, preotul Ion H alunga
care venind din Tg. Ocna a tre b u it să se stabilească în oraşul Bacău încă
din anul 1845, a p u tu t să fie in teg rat în lista ctitorilor noilor obiective,
nu num ai p e n tru contribuţiile sale p riv in d soluţiile de înzestrare interi
oară a bisericii şi de term inare şi m obilare a şcolii, ci şi p rin probabilele
sale donaţii efective p e n tru dotările interioare, cu unele obiecte de cult,
icoane, cărţi şcolare şi bisericeşti etc.
După identificarea actului de deces a fiului său şi din datele con
ţin u te, s-a dedus că preotul Ion-(Enache) H alunga a decedat în anul
1852, răpus tim p u riu de o probabilă boală nem iloasă, care a încheiat
astfel o activitate onorabilă, ca şi inerentele sale aspiraţii p e n tru anii
in perspectivă.
U rm înd acelaşi drum ca şi fratele lor mai m are Enache-Ion, ceilalţi
doi fii ai preotului-profesor Em anoil H alunga din H ănţeşti, respecţi*
Vasile şi Ştefan, au p ăşit şi ei pe drum ul Bisericii, după ce au trecu t i»
prealabil prin Sem inarul de la Socola. R eferitor la acest ultim aspect, *
m enţionează existenţa în tre docum entele de fam ilie şi a celui privi
pe Ştefan H alunga 17.
După hirotonisire ca preot, Vasile H alunga, îşi dă şi el proba
ap ortul ca profesor p e n tru scurtă vrem e în cursul anului 1842 la ş
17.
Documentul este o cerere către I.P.S. M itropolitul M oldovei, scrisă cu lit
chirilice de Ştefan H alunga (tatăl său fiind decedat atunci) pe d ata d e 24 aug. 1"
solicitînd «cu fierbinţi lacrămi» să fie «primit în num ărul cliricilor». A probare*
sem nează «Veniamin Mitropolii».

DOCUMENTARE

171

bisericească din H ănţeşti, fiind rep a rtiz at apoi la biserica Sf. Ion din
Vaslui. Din inform aţiile de fam ilie, s-a în re g istrat că după un num ăr de
a n i el ajunsese protoiereu.
în ceea ce îl priveşte pe Ştefan, parohia p rim ită în satul Pungeşti
din jud. Vaslui l-a av an tajat, fiind aproape de fratele său m ai m are din
oraşul Vaslui, preotul Vasile H alunga.
Fiind suferind de o boală incurabilă p e n tru vrem ea respectivă, p re
otul Ş tefan H alunga nu a p u tu t să ducă m ultă vrem e şi sarcina de pro
fesor la şcoala bisericească din satul Pungeşti. Ca urm are, s-a bucu rat
de sp rijin u l în acest sens al fratelui său mai m are din Vaslui, preotul
Vasile H alunga, care este m enţionat ca profesor la şcoala elem entară cu
caracter bisericesc, pe data de 10 sept. 1853, în tr-u n rap o rt de inspecţie
ş c o la ră 1*, cu u rm ăto ru l c o n ţin u t: «1853 septem brie. 10 Ocolul Rahova
— ţin u t Vaslui —
1.
In tîrguşorul Pungeşti i să găsăşti şcoala elem entară în carii să
a flă 24 copii şi predau în ştiin ţa cetirii, a scrierii, psaltichia m uzică
bisericească (n.n[) şi aritm etica. Iar profesorul iaste iconomul Vasile
H alunga.
Şi ţiito ru l acestei şcoli iaste L.S. bezăde N eculaiu Şuţu» l9.
La şcoala din Pungeşti, preoţii H alunga au av u t desigur ca model
şcoala bisericească din H ănţeşti, care a p u tu t să funcţioneze fiind în tre 
ţin u tă to t de prop rietaru l moşiei din zonă. Funcţionarea şcolii a început
probabil cu cîţiva ani înainte de 1853.
Lipsa sau n etran sp aren ţa în tîm p in ată spre docum entaţiile privind
tre c u tu l local, au îm piedicat pînă la această dată reconstituiri mai com
plete asupra şcolii respective, poate şi din alte localităţi vasluiene.
C ontinuarea cercetărilor în această problem ă, deşi m inoră, alătu ri
şi de m ulte alte asem ănătoare, în care au fost im plicaţi nu num ai preo
ţii H alunga, ci şi m ulţi alţii de vibraţii asem ănătoare, vor putea aduce
noi concluzii de real interes asupra învăţăm întului bisericesc m oldove
nesc din prim a ju m ă ta te a secolului trecut, p a rte in teg ran tă a ansam 
blului învăţăm întu lui din ţa ra noastră, în întreaga sa desfăşurare de se
cole, pînă în zilele de azi.
în încheierea acestui articol, se consideră necesar să se facă m en
ţiu n ea că, activitatea în dom eniul profesoral bisericesc a preoţilor H alunga din prim a ju m ă ta te a secolului trecut, a in fluenţat în m are m ă
sură şi pe cei din generaţiile care au u rm a t lor, pînă spre zilele noastre
unii d in tre ei dîndu-şi prestigioase contribuţii la învăţăm întul laic, nu
num ai la nivel de şcoli elem entare, ci şi în cele liceale şi chiar u n iv er
sitare.
--------------------------Ing. MIRCEA HALUNGA
18. Raportul respectiv de inspecţie şcolară din 10 sept. 1853 la Pungeşti, a n e 
xat intr-un alt raport cu nr. 33/22 sept. 1853 al Com itetului de inspecţie al şcolii
din V aslui către D epartam entul A verilor Bisericeşti şi al Învăţăturilor Publice, face
perte din Dosarul 705/1853, fila 93 emis de Min. Instrucţiunii Moldova (toate piesele
scrise cu litere chirilice), existent la A rhivele Statului — Bucureşti.
19. Referire la com ponenţi ai familiei H alunga, slujitori ai bisericii din Hănţeşti in secolul trecut, o face şi preotul dorohoian C. Ciocoiu în «Gazeta Dorohoiului» nr. 7 din 14 aprilie 1928, în ' care, între altele, scrie : «...Din comuna H ănţeşti
au ieşit o mulţime de persoane distinse ca : familia vornicului Silion, Luca Goilav...
A lţii au ocupat servicii clericale ca fam ilia Holungă (Halunga, n.n.) de preoţi,
protopopi, unii învăţători, liccnţiaţi în Drept...».

172

BISERICA ORTODOXĂ ROM ANA

EVANGHELIS ZAPPA, ARENDAŞ
AL UNOR MOŞII MlNASTIREŞTI DIN ŢARA NOASTRĂ
(Fapte, date şi moravuri)

Înainte de a ajunge în V alahia m oşierul de m are faim ă din p reajm a
unirii Principatelor, Evanghelis Zappa a desfăşurat o întrep rin zăto are
activitate de arendaş.
Socotit de către unii istorici a lb a n e z 1 sau arom ân din părţile M a
cedoniei -, de către alţii grec 3, el este sigur — după p ropria sa m ărtu^
rie '■ — «de origine grec şi cavaler elinesc». C hiar şi după obţinerea la 19
decem brie 1844 a ceea ce atunci se chem a «naturalizarea mică», p e n tru
a i se îngădui cum părarea unei proprietăţi, fostul lu p tăto r în rîn d u rile
sulioţilor evita clarificarea locului de obîrşie, ca şi precizarea cetăţeniei.
Astfel, în scrierea Trîntorul pe care a tip ărit-o la B ucureşti în tr-o ver
siune grecească şi în tr-a lta rom ânească, se întrebuinţează la întîm plare,
cînd e vorba de datele vieţii sale, term enii : :«epirot» şi «albanez».
Abia în tim pul procesului p e n tru m oştenirea averii pe care a lăsat-or
lucrurile au devenit m ai clare. Cu acest prilej aflăm că Evanghelis Zap
pa s-a născut precis la 1800 în com una Labovo, plasa Tepelen, vilayetul Ianina — din p ărinţii Vasile şi Sotira.
în tim p ce biografii greci — insistînd mai ales asupra poziţiei sale
de filantrop naţional — îi am intesc num ele în legătură cu dispoziţiile
testam entului, alţi istorici îl m enţionează pentru contribuţia m aterială
adusă la în fiinţarea Societăţii filologice, devenită u lterio r Academ ia Ro
m ână 5, sau în legătură cu schim barea relaţiilor diplom atice rom ânogreceşti de la sfîrşitul veacului tr e c u tG. O m enţiune destul de tim idă i
se mai face în istoria Jo cu rilo r Olimpice. D atorită m ijloacelor băneşti pe
care el le-a pus la dispoziţie cu m ultă generozitate a fost posibilă relu a
rea acestora în 1859, an care m archează începutul etapei denum ite as
tăzi «preolim pică» 7.
In realitate, Ev. Z appa a av u t o viaţă tum ultuoasă, de aceea cu a tît
m ai interesantă, şi în tinereţe, care se poate considera încheiată o dată
cu anii arendăşiei. P rim a perioadă a vieţii sale, îndeosebi de cînd a pără
sit E pirul, este însă un interval de tim p insuficient cunoscut.
1. N. Iorga, Din scrisul nostru şi despre noi, în «Revista istorică», V (1919).
11— 12, p. 235.
2. N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. 413;
V. A. Urechilă, O pere com plete, seria B., t. II, Discursuri academ ice. Bucureşti, 1882
p. 5.
3. Dim. R. Rosetti, Dicţionarul contem poranilor (sec. al XIX-lea), ed. I, Bucu
reşti, 1897, p. 203.
4. Cf. A cte in procesul V. Zappa, Bucureşti, 1894, p. 3.
а. Vezi Florin Marcu, inliinţarea Societăţii literare (academice) Române, Ia
«Limba română», XV (1966), nr. 5, p. 549—554.
б. Vezi C onstantin N. Velichi, Les relations roumano-qrecques pendant Ia pe
rioade 1879— 1911, în «Revue des etudes sud-est europ.», VII (1969), nr. 3, p. 509—
542; M. Lhefitier, VEvolutlon des rapports greco-roumains depuis un siecle (1821—
1931 î. în M tfanges oilerts ă M. N. Iorga, Paris, 1933, p. 583 şi urm.
7.
V ictor Bănciulescu, Jocurile Olim pice de-a lungul veacurilor. Bucureşti, 1964.
f . 47; dr. Perene Mezo, Les Je u x O lym piques modernes. Budapest, 1956, p. 18.
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V alorificînd datele pe care le cuprinde cartea sa am intită, precum
ţii docum entele aflate în m are p a rte la A rhivele S tatu lu i din Bucureşti,
stu d iu l nostru îşi propune să contribuie la cunoaşterea aspectului mai
p u ţin cercetat al biografiei im igrantului grec.
Înainte de a fi, cum declară : «m uncitor de păm în t şi arendaş» şi
de asem enea : «hotărît a petrece răm ăşiţa vieţii mele în grădina Broşlenilor mei, singur-singurel ca un pustnic» 8, Ev. Z appa a avut cu totul
alte îndeletniciri decît agricultura. La acestea face el aluzie cînd m ărtu 
riseşte cu m ultă sinceritate că este «un vechi soldat al unei patrii ne
a v u te şi fără şcoale»n. R elatarea nu este lipsită totuşi de sentim entul
satisfacţiei şi al m îndriei, ca în cazul oricărui om biru ito r asupra nu
m eroaselor încercări ale vieţii.
P e n tru lucrarea de faţă cu o tem ă specială, am intirea cît de sum ară
a evenim entelor m ai im portante din prim a p a rte a vieţii sale, petrecută
Ja început în Epir, ni se pare de un real ajutor. Ele ne pregătesc în ţe 
legerea m obilelor subiective ale viitoarei activităţi în Ţ ara Rom ânească,
acea tenacitate, sp iritu al economic şi în tre p rin ză to r de care a d a t dovadă
atunci, cu ltu ra fiindu-i de-a d reptul ru d im e n ta ră 10. In al doilea rind,
anii petrecuţi în solda lui A li-Paşa se pare că au im presionat puternic
pe viitorul m oşier care a ţin u t să-şi construiască la Broşteni un conac
fortificat, cunoscut şi astăzi p rin tre localnici ca «C etatea Z a p p » 11.
N ăscut în p ărţile Ianinei, Ev. Z appa trăieşte în condiţiile pe care
acest paşalîc le avea la începutul secolului al X lX -lea în cadrul Im periu
lui otom an, aflat în plină descom punere feudală. Cu toate părţile lui
pozitive : siguranţa pe d rum urile de com erţ, în cu rajarea elem entelor
naţionale locale, to leran ţa religioasă, regim ul lui A li-Paşa nu-şi putea
ascunde totuşi n ed rep tatea şi b ru ta litate a pe care se baza. Ţ ăranii, de
pildă, a căror dijm ă şi angarale fuseseră m ărite nu puteau scăpa nici
p rin fugă. P rin răp ire de păm în tu ri şi prin alte silnicii, paşalîcul de Ianina tindea să devină m ai m u lt un dom eniu de fam ilie, m ărind astfel
criza stăpînirii tu rceşti pe care o în fru n ta u atunci răscoalele sîrbilor, ale
arabilor ş.a.
La vîrsta de treisprezece ani, tîn ă ru l epirot in tră în slujba sa tra 
pului din Ianina, fiind însărcinat cu paza în satu l M azia1-. In tim pul
o stilităţilor d intre A li-Paşa şi arm ata sultanului M ahm ud al II-lea, acesta
îl părăseşte pînă la urm ă, p e n tru a se uni cu tru p ele sulioţilor m unteni
albanezi din E pir de religie ortodoxă. în u n ita te a lui Marco Botsari
ajunge a ju to r de com andant (■spcoToirstX.X.iqxapov) ; se ştie că la ru p tu ra de
arm ata lui Ism ail Pacho, sulioţii dispuneau de un efectiv de 3.500 de
tr ă g ă to r i13. Ev. Z appa luptă p e n tru cauza elenică în m ai m ulte localităţi
8. Evanghelis. Zappa, T rlntorul care se m ărgineşte in cercul României (I), copiinzător de observaţii din cercare asupra sem ănării griului şi orindueli asupra m o
şiilor, Bucureşti, 1847, pp. 5 şi 37.
9. Ibidem, p. 5.
10. V. I. Demaratos, Eus77sXi;î Sir.i-.aî, în Me'fiXi) 'E M ijvixi ’EvvtuxXorailefa, t. II,
A tena, 1929, p. 912 B.
11. Ci. Lista m onum entelor de cultură de pe teritoriul R.P.R., Bucureşti, 1956,
p. 34.
12. Cf. ’EXeu8£pouoây.^ ’EYy.uv.Xo-aiotx&v A e; iv. ov, 1. VI, A tena, 1329, p. 169.
13. G abriel Remerand, A ii de Tebelen Pacha de Junina (1744— 1822), Paris, 1928,
■p. 257.
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din E pir şi apoi în Peloponez, ajungînd pînă la M issolonghi ; după acea
el participă la acţiunile în trep rin se de către Iani G uras în M o re e a 14. A re
un rol im p o rtan t la atacul garnizoanei din A rta, cînd trece rîu l înotînd
sub ploaia de gloanţe a duşm anului. P e n tru toate aceste m erite m ili
tare este decorat, venind apoi în contact cu locuitorii satelor rom âneşti
din P arnass (dt fiXaxo'/u>pta).
P e n tru fostul luptător, sfîrşitul revoluţiei greceşti a însem nat con
fiscarea de către turci a ju m ătate din averea părintească 13. In situ aţia
aceasta — la care desigur că s-au adăugat şi alte u rm ări ale suprave
gherii învingătorilor — cea m ai fericită soluţie i-o oferea em igrarea. A
crezut o vrem e că poate tră i n e tu lb u rat în M acedonia, d ar şi aici stăpî
nirea otom ană era de nesu p o rtat p e n tru un partizan al sulioţilor. De
aceea el se hotărăşte să plece în altă ţară, stabilindu-se astfel la B ucu
reşti, în 1833
T rebuie să pi'ecizăm că p rin p ărăsirea locurilor natale, Ev. Z appa
nu a u ita t idealul său de luptător, ci num ai l-a slu jit cu alte m ijloace.
Spre deosebire de m işcările sîrbeşti de eliberare, revoluţia greacă
din 1821 s-a bu cu rat de in terv en ţia m arilor puteri, p e n tru sim patia pe
care m ilitanţii din stră in ă tate au reu şit să o atragă asupra com patrioţi
lor ; curentul redeşteptării p rin lite ra tu ră şi studii istorice începuse cu
m ult înainte în cercurile fa n a rio te 17. în lim itele acestui elenism «exte
rior» trebuie să fie inclusă şi activitatea lui Ev. Z appa din cea de a
doua p arte a vieţii sale ; p rin toate aju to arele «în folosul com unei p atrii
elene» 18, p e n tru care s-a stră d u it să adune bogăţii im ense în Ţ ara Rom â
nească, precum şi prin dispoziţiile testam entare din 1860, el îşi dove
deşte această apartenenţă.
în afară de com erţ, ag ricultura constituia cea m ai însem nată posi
bilitate de tra i p en tru grecii veniţi în V alahia pe la începutul veacului
trecut. Ca u rm are a sem nării tra ta tu lu i de la A drianopl, condiţiile eco
nomice ale P rincipatelor Rom âne se a ră tau prielnice unei producţii de
cereale-m arfă. Noile perspective cereau iniţiativă şi perseverenţă, pre
ocupări de m uncă sistem atică, de tehnică agricolă. F aţă de proprietarii
din epocă, arendaşii dădeau dovadă de cele mai m ulte ori de asem enea
însuşiri. Ei erau preocupaţi să scoată capitalul în v estit cu un cîştig cît
m ai m are, a tît p rin încheierea de învoieli, cît şi p rin m ajorarea preţului
subarendărilor.
Intr-adevăr, noul arendaş — ocupaţie pe care tre b u ie că a început-o prin anul 1834 19 — nu socoteşte ren tab ilă cultura cerealelor de pri
m ăvară : «G riul este p en tru pro p rietari şi p en tru arendaşi mai folositor
decît orice fel de sem ănătură (cu aceasta însă nu zic a se despreţui ce
lelalte sem ănături precum porum bul, şi m ai cu seam ă acela al M oldavii
14.
15.
16.
17.
Rcograd,
18.
19.

N. Iorga, Histoire des etats balkaniques jusqu'a 1924, Paris, 1925, p. 251
V. I. Demaralos, op. cil., p. 912 C.
L. Predescu, Enciclopedia «Cugetarea», Bucureşti, 1940, p. 924 A.
D. Djordjevic, R evolutions nationales des peuples balkaniques, 1804— 191-C
1965, p. 38.
Cf. testam entului său, publicat in A c/e în procesul V. Zappa, p. 12.
Comp. Ev. Zappa, Trîntorul, pp. 5 şi 31.
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cu bobul mic, care se poate socoti al doilea după grîu, şi mai ales pe la
locurile cele num eroase şi lungi)...» 2,).
Nici rapiţa, oricît de p u tern ic a r susţine alţi arendaşi, nu aduce a tîU. v en it în com paraţie cu cu ltu ra griului. De aceea «în anul 1837, am se
m ănat 120 de chile de grîu ; în anul 1838 chile 190, la 1839 chile 225, la
1840 chile 250, la 1841 chile 310, la 1842 chile 325, la 1843 chile 330, la
1844 chile 344, la 1845 chile 180, la 1846 chile 80» 21.
T abelul reprodus este destul de g răito r în p riv in ţa tendinţelor eco
nomice ale epocii. în ciuda faptului că anii enum eraţi la început au
av u t o recoltă slabă, c a n tita tea de săm înţă aproape că se dublează num ai
in cîţiva ani. Cum se vede, insistenţele oficiale p e n tru extinderea cu ltu 
rilor de cereale găsesc în Ev. Z appa un adept convins. «Sem ănatul g riu 
lui» devine la el o obsesie, p e n tru care se gîndeşte să valorifice pînă şi
terenul de sub bu tu ru g i 22.
U n a lt indiciu al înţelegerii sensului epocii pe care acesta o tră ia îl
constituie preocuparea de vînzare a produselor agricole la schelele d e
la D unăre, legătura cu piaţa externă. Zelosul arendaş este conştient de
noua schim bare a vieţii com erciale rom âneşti şi-şi face un m erit din
destinaţia recoltelor obţinute. S pre deosebire de confraţii care n u num ai
că nu-şi pun problem a valorificării peste h o tare a cerealelor, dar nici
m ăcar nu observă că îm p reju ru l m oşiilor aren d ate sîn t oraşe, tîrg u ri şi
schele, «vom răspunde cu m ulţăm ire că în plasa Oleniţii, şi a Ciocăneştilor ţinem moşii, şi exportăm 3—4 mii de chile pe fiecare an la schela
de acolo şi la Bucureşti...» ‘a .
Cu p rile ju l recoltei abundente de grîu a anului 1848, se în registrea
ză şi o donaţie a .sa către S fatul O răşenesc al C apitalei : «D rept semn
de recunoştinţă u n a su tă de chile de grîu fără plată, precum şi alte (!)
u n a sută chile pe acel num ai p re ţ de lei u n a sută treizeci...»
G estul nu a tre c u t neobservat, donatorul fiind c in stit cu rangul de
p ita r 25; după p a tru ani, el v a fi prom ovat în rîn d u l serdarilor 26, iar în
1853 i se va conferi titlu l de paharnic 27.
D ar preocupările stăp în u lu i moşiei de a ridica preţul păm întului
p rin cultivarea g riului însem nau şl u n monopol asupra exploatării mo
rilor. în actul de vînzare al moşiei B roştenii Noi, sem nat de către I. Al.
Filipescu, la 10 decem brie 1844, se vorbeşte de m orile de apă situate la
zăgazul Ia lo m iţe i28. Nu ştim precis p rin g rija căruia din verii Z appa
20. Ibidem, p. 41.
21. Ibidem , p. 29; producţia anului 1640 am com pletat-o după ediţia
acestei lucrări, tipărită la Bucureşti, 1047, p. 30.
22 Comp. ibidem (-ed. rom.), p. 46.
23. Ibidem, p. 23.
24. Tagm atarh şi cavaler Ev. Zappa, Cerere câtre Departamentul din
în «Buletin G.C.», Bucureşti, XV (1846), nr. 10, p. 38.
25. Cf. «V estitorul românesc», X ('1846), nr. 2, p. 49.
26. Cf. Acad. R. S. România, Ms. rom. nr. 875, p. o şi urm.
27. Ibidem, p. 3>7.
28. Cf. Acad. R. S. România, Listă de docum entele averii rămase de
satul Ev. Zappa, condica A. 458, p. 31. A ceastă sursă mi-a fost sem nalată
Prof. Al. Elian din Bucureşti, căruia îi mulţumim şi p e această cale.

greacă a

Năuntru,

Ia răpo
de către-
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■s-a dotat aceeaşi p ro p rietate cu o m oară de făină cu v alţu ri 2n, v estită în
regiune, şi cu o fabrică de s p i r t 30.
«Iată tot deodată — citim în cartea lui Ev. Zappa 31 — şi preţu rile mo
şiilor după cum le ţineam la început cu arendă (...) — Luica şi Căşcioarele drept lei 20.500, F ăurei şi Odăile 22.500, F undeni 7.500, Budeşti
.32.000, iar celelalte m oşioare mai mici, Broştenii mei, şi orice a lt negoţ
făceam într-aceşti ani...».
Se observă că, în afară de ultim a, toate aceste p ro p rietăţi a p a rţi
neau m înăstirilor închinate M untelui A th o s 3-, care nu se arendau de
sta tu l rom ân.
Moşia Luica a M înăstirii Cotroceni fusese închiriată încă din anul
1829 de către N uţu P anaiot J u p a n io tu 33; pe ultim ii tre i ani, acesta a
obţinut-o de la Ev. Zappa p rin subarendare 34, care o cultivă pe seam a
sa — o dată cu tru p u l Căşcioarele — abia între 1840 şi 184 3 35. încă
de mai înainte, prin urm are, aceste două proprietăţi fuseseră încredin
ţate îm preună întrep rin zăto ru lu i epirot
Felul cum a decurs adm inistraţia sa aici, relaţiile agrare dintre
ţăran şi proprietar, ca şi lupta celor dintîi îm potriva exploatării, se pot
vedea la încheierea perioadei de arendare. Astfel, în urm a a două jalbe
-dăcăşeşti, întovărăşite de una din p artea lui Ev. Zappa, D epartam entul
din L ău n tru este nevoit să hotărască cercetare la faţa locului în pricina
d rep tu rilo r proprietariceşti. Dacă m ai înainte, locuitorii ceruseră să li
se atribuie lor arenda moşiei Luica, acum ei se plîng de «nedreptele
luări», — în cincisprezece puncte, şi citează articolele din Regulam entul
O rganic referitoare la drep tu rile şi datoriile clăcaşilor. Din aceasta se
vede o dată mai m ult că ţăranii erau conştienţi că, p rin acceptarea prisoaselor, pierderile se m ăreau. Clăcaşii din Luica chiar în fru n tă condi
ţiile stabilite de către Ev. Zappa, încheind un nou contract cu m înăsti
re a Cotroceni la 23 aprilie 1841, cum perm iteau in strucţiunile oficiale in
vigoare 37.
Totuşi arendaşul cerea îndeplinirea obligaţiilor după vechea învo
ială. De aceea, la strîn su l dijm ei, el «ne-au luat, din 10, din 6 şi din 5
unul, care au vrut» **, în fiecare din cei trei ani ai învoielii. Că această
dijm ă a stupilor era din cale afară de abuzivă, în cazul prisăcilor scoase
vara pe moşie, «fiindcă pă unde îi aşează făcînd arii şi dîre de urm ele
carelor prin fîneţe, fac oarecare pagubă» 30, s-a dovedit chiar în tim pul
cercetărilor. A rendaşul a voit să restitu ie oam enilor stupii răpiţi, dar
aceştia nu i-au prim it, aşteptînd h o tărîrea judecăţii.
29. Comp.. Constantin Garollid, Agricultura vechc, Bucureşti, 1943, p. 94.
30. Comp. Pr. Ioan Ciolca, Grindu — monogralie cu un scurt istoric al sate
vecine, Bucurcşti, 1944, p. 32.
31. Ev. Zappa, Trîntorul, p. 20.
32. Vezi Marin Popescu-Spineni, Procesul mănăstirilor închinate. Bucureşti, f.
p. 143; Arh. Stat. Buc., M -/ea Cotroceni, dosar 339/18j8, prospectul tipărit.
33. Ibidem, Vornicia din Lăuntru dosar 1266/1843, f. 21.
31. Ibidem, p. 14.
35. Ibidem, f. 15.
36. Ibidem, dosar 3410.1838, I. 1.
37. Ibidem, dosar 1266/1843, f. 24.
38. Ibidem, f. 2.
39. Ibidem, f. 30.
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P unctul al doilea al jalbei clăcaşilor se referă la ierb ă ritu l p ri
sosului : «Că de toată oaia m are ne ia cîte parale 20 şi de miel cîte
p arale 10» 40. în continuare, ţăran ii a ra tă că «din 20 de oi, o noatenă
s-au lu at de arendaş asem enea după învoire» ',1. Din explicaţiile avute
pe teren rezultă că m ăsura s-a bazat pe adaosul de un pogon la zece oi,
la izlazul dat p e n tru vitele de prisos.
La în vinuirea clăcaşilor că sîn t opriţi să taie lemne, m ărăcini,
nuiele şi trestie, Ev. Zappa răspunde că pe tru p u l moşiei Luica a fost
totdeauna slobodă tăierea lem nelor de foc şi-a m ărăcinilor. Pe moşia
Căşicoarele e ra în tr-a d e v ă r oprită deocam dată, «findcă intr-însa să află
paţachină care aduce venit» /,i. P e n tru trestie, el aşteaptă să se încheie
o învoială separată.
în al cincilea rînd, sătenii se plîng că au a ra t arendaşului o su p ra 
faţă de peste 42 de chile de sem ănătură, că «zioa şi noaptea ne-au stins
cu plata de g lo ab ă » 43 şi că au fost siliţi să-i păzească ţarin a de grîu pe
ch eltuiala lor. C hiar dacă aratu l a 400 de pluguri, în schim bul unui
izlaz, se justifica p rin tr-u n înscris acceptat reciproc, abuzul utilizării
unei a tît de m ari forţe de producţie nu poate fi justificat. Pe urm ă nu
toţi banii rezultaţi din globiri au ajuns la cutia satului.
N erespectîndu-li-se tim pul stab ilit p e n tru efectuarea zilelor c lă d i
pe moşie, locuitorii au fost puşi în im posibilitatea de a-şi face sem ă
n ăturile proprii. Recunoscînd abuzul comis : «că cei m ai fru n taşi nu
ne-au lucrat mai m ult de 15 zile pină la 16» v\ arendaşul se plîr.ge
totuşi de nesupunerea sătenilor. T otodată el tăgăduieşte şi învinuirea
nă a cerut acestora să-i tran sp o rte lem ne de Crăciun, şicanindu-i pe
cale ; în conform itate cu învoiala existentă, obligaţiile au fost asociate
şi convertite in bani : «cel cu 4 vite să dea lei 77, cel cu 2 vite, lei 65,
şi cel cu m îinile, lei 56 în care bani să com um ează (!) şi lei 10, parale
20 ai plugului, i carul de lemne» 'r°.
îm potriva obiceiului de a fi liberă tăierea trestiei din heleşteie cu
zeciuială, Neacşu Fundăneanu şi alţi locuitori din Luica au fost bătu ţi
la subocîrm uire şi obligaţi la o despăgubire generală de 80 de lei.
Ev. Zaippa declară că acesta este un v en it care îi aparţine şi pe care
înţelege să-l neguţătorească după cerinţa cît m ai ridicată a pieţii.
Alte ilegalităţi şi teroare au m ai su fe rit unii clăcaşi cînd li s-au
izgonit vitele din cireada satului şi au păscut pe moşii străin e ; de la
bătăile de atunci, unii a r fi răm as betegi. De aceea rap o rtu l de cercetare
este nevoit să consem neze : «Lei 129, par[ale] 8 de sîn t p a tru ani, ara tă
4 din locuitorii ot Luica că au p lă tit e rb ă rit p e n tru vitele lor cu îm pi
40. Ibidem.
41. Ibdeim, f. 14.
42. Ibdem. I. 19.
43. Ibidem, f. 2.
44. Ibidem, f. 19. In contul clăcii trebuiau socotite şi zilele fără plată pe care
şase bătrîne din casele clăcaşilor le-au muncit soţiei epistatului la periatul cînepii
şi la torsul lînii.
45. Ibidem, I. 32.

B.O.R. — 12

178

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

lare de dorobanţi lui V anghelie p rin B arbul, logofătul satului lor, i
Tănase G recul fostul pă acea vrem e cîrcium ar la B udeşti p e n tru m oşiia
M ihai-Vodă pă cînd şi atunci o ţin ea în arendă...» /*6.
în pricina abuzurilor făcute clăcaşilor cu aducerea v in u rilo r acasă,
răspunderea o poartă în prim u l rîn d vînzătorii cu arendă de la cîrciumi, mai ales că Ev. Z appa locuia în Budeşti. B ăuturile provenite de
la oam enii străin i «îmi aduc pagubă la ven itu l cîrcium ilor — scrie el —
şi rog pă cinstita stăpînire ca să n u-i îngăduiască a m ă n ăpăstui» !'7.
«în diastim a vrem ii arendăşiei sale, au fu g it pînă acum şase clăcaşi
din pricina caznelor cu bătăi şi alte pedepse tîlhăreşti» ,s. După părerea
delegatului cu cercetarea, aceştia s-au stră m u ta t cu acte în regulă : trei
stabilindu-se în rîn d u rile p aten tărilo r din Bucureşti, iar ceilalţi în satele
Sohatu şi Tăriceni. N u este adevărat — m ai susţine arendaşul — că
oam enii rîn d u iţi la s tra ja de noapte în p reajm a casei epistatului moşiei
au fost utilizaţi şi ziua la m uncile sale. Spre deplina în cred in ţare «să
întrebe pă cinstita suptocîrm uire şi pă cinstita potropopie a plăşii care
nelipsit să află îm p re ju r că de s-au aflat din parte-m i asem enea urm ări
vreodată» /l9.
D ijm a în n a tu ră o constituia în epocă principalul izvor de v en it al
p roprietăţii. P o triv it cu legislaţia în vigoare, clăcaşii din Luica sîn t îm po
văraţi cu învoieli. De aceea îi vedem că se îm potrivesc plini de curaj,
dem ascînd cu precizie ilegalitatea, m ai ales că aveau să plătească dijm a
în tr-u n a din form ele ei cele m ai abuzive : «Dijma de porum b în loc
să ni-o prim ească după legiuita întocm ire cu zeciuială, dim potrivă ne
vedem zoriţi a da de pogon cîte 88 de oca grăunţe, b ă tu t gata iarăşi de
înşine ori de să va fi făcut acele bucate în tr-u n pogon sau m ăcar nici un
bob» m. D upă cum se ştie, anul 1842 a fost un an secetos, ceea ce a
însem nat o nouă ru in are a gospodăriilor ţărăneşti. F ap tu l că, de data
aceasta, nu li s-a lu at dijm a în grău n ţe pune sub sem nul în tre b ării în ţe
legerea pe care arendaşul pretinde că a arătat-o , în tru c ît învoiala stipula
baniţe cu ştiuleţi 51.
în p riv in ţa dijm ei din fîn, Ev. Z appa ceruse p rin înscrisul stabilit
o claie din trei, ceea ce iarăşi depăşea cadrul legal şi cazurile obişnuite.
La un n u m ăr de vre-o douăzeci de clăcaşi, care au tra n sp o rta t dijm a la
staţia Cioroielu, li s-a lu at în v ară din p a tru una. «Iar la celălat fîn
care le-au treb u it, şi au cosit num iţii la învecinata strein ă moşie ce le
ţiu cu arendă, socotesc că am d rep tu l ca să iau dijm ă ori din tre i una,
sau din două, sau jum ătate, ori cu bani cum le va p reţui vrem ea şi să o
care unde le voi arăta, fără să nu le dau nici un cuvînt lor. D ar cu toate
aceea şi la acele moşii strein e to tdeauna le-am luat din tre i şi din p atru
ca să-i poci m ulţum i» 52.
46. Ibidem.
47. Ibidem, l. 21.
48. Ibidem, i. 3.
49. Ibidem, f. 22.
50. Ibidem, f. 3 ; com. Ilie Corfus, A gricultura Ţării Rom âneşti în prima jum ă
tate a secolului al XlX-Iea, Bucureşti, 1969, p. 97.
51. Ibidem, dosar 1266/1843, f. 22.
52. Ibidem.
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P e n tru rîm ăto ru l m ai m are de p a tru luni s-a lu a t ierb ă rit cîte un
leu, cum prevedea un pu n ct din învoială.
In concluzie, jalb a clăcaşilor cere : «Ori să să ridice acest tira n de
asupra noastră, fiindcă şi sorocul i să înplineşte la Sf. G heorghe
d in tr-acest leat şi noi ne vom găsi a lt n eguţător arendaş ca să răspunză
banii arenzii pă viitorim e, sau dacă S finţia Sa P ărin tele Igum en al po
m enitei m înăstiri n u va voi ca să m ărginească din moşii pă acest aren 
daş ce ne-a despoiat pînă la os, atunci sîntem siliţi a ne vinde to t spre
plata datoriilor ce ne va supune (!) legiuirile întocm ite către p roprietar,
îritr-un an, şi ne vom răspîndi pe alte moşii ca să ne m întuim de robiia
ce ne m unceşte...» 53
Iată acum şi m otivele p e n tru care arendaşul s-a considerat în d rep 
tă ţit să se plîngă dom nitorului. Din cele de mai sus s-a p u tu t constata
silnicia pe care au în d u rat-o ţăra n ii de la arendaşi sau de la oam enii
acestuia. Totuşi el se plînge de nesupunerea la lucru în tîln ită. Om ul
stăpînirii preia învinuirea, d ar este nevoit să consemneze : «In to t
cursul acestor 3 ani din vrem e în vrem e, s-au dovedit că ep istatul moşii
anum e Costea au în ju ra t şi au b ă tu t pă 12 oam eni din clăcaşi, pă unii
cu cîte tre i-p a tru bice, pă alţii cu cîte u n b ăţ şi cu cîte o palm ă-două,
pă cînd unii nu să supuneau a ven it la lucrul la vreme...» 54.
în al doilea rînd, arendaşul p retin d e despăgubire p e n tru 500 de
pogoane de izlaz, aflat lîngă teren u l rep a rtiz at ca prisos p e n tru ierbărit,
cu p reţu l de 5 lei pogonul. Ţ ăranii resping această pretenţie, în tru c ît ei
nu cunosc sum a pogoanelor de izlaz cuvenite lo r şi nici nu au fost opriţi
vreodată să le pască.
îm potriva unei elem entare le g a lită ţi55. se m ai pretindea o învoială
specială cu clăcaşii p e n tru păscutul m iriştilor şi p e n tru cositura în tîm plătoare de pe răzoare sau din livezi. S în t reproduse apoi num ele a opt
săteni, care tot fără învoială, au tă ia t trestie de pe heleşteu. Jalb a aren 
daşului susţine că aceasta e ra destinată negoţului, însă m ai departe
citim în legătură cu lipsurile clăcaşilor : «Şi acea tre stie în locul în care
ne aflăm n u num ai că să cum pără cu bani p e n tru învăliş de case şi
altele ci să cum pără şi p e n tru foc, fiindcă să află lipsă de lem ne în case ;
că num iţii în anul trecut, în vrem ea viforului celui m are, s-au dus de
au tă ia t toată tre stia ce să afla într-această moşie, cum şi la cea de ală
tu re a ce o am cu arendă, şi au ars fieşcare cîte tre i săptăm îni, fără să
mă despăgubească pă m ine nimic...» 56.
în afară de coteţele de pescuit pe care arendaşul le crede distruse
de către săteni, el m ai reclam ă o pagubă de la o moşie a m înăstirii
M ihai-V odă, păscută to t de vitele acestora. Dincolo de nesupunerea
ţăranilor, Ev. Z appa vede acţiunea ocultă a lui Ichim B raşoveanu din
B ucureşti, in teresat în p relu area viitorului contract de a re n d a re 57. De
53. Ibidem , p. 3.
54. Ibidem, f. 16; în altă pairte (f. 33) se indică cifra 19 pentru num ărul d ă c a silor brutalizaţi.
55. Comp. Condiţiile pentru arendarea moşiilor chiriarhale şi m ănăstireşti, la
D. C. Sturdza-Scheeanu, A cte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, voi. I,
Bucureşti, 1907, p. 441.
56. Arh. Stat. Buc., Vornicia din Lăuntru, dosar 1266/1843, f. 7.
57. Ibidem, I. 7.
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altfel, însuşi şeful departam entului, înspăim ântat de prezenţa ţăranilor
în C apitală şi de neglijarea m uncilor agricole, care cer să li se încre
dinţeze lor adm inistrarea moşiei în viitor, p en tru sum a de o mie de
galbeni, este nevoit să susţină revendicarea acestora : «dea să depărta
Evanghelie nem ai p u tîn d suferi reaoa p u rta re şi. bătăile ce pătim esc din
partea-i şi a oam enilor săi...» s®.
D upă aîtea am ărăciuni, sătenii din Luica au p u tu t să vadă u rm ările
luptei lor dîrze, căci rezoluţia finală dispunea : «Toate luările cîte s-au
făcut peste cele h o tărîte de R egulam ent să vor întoarce lăcuitorilor,
precum acele zece parale de miel, acea zeciuială la stupi, acel noaten la
douăzeci unul, precum asem enea să vor despăgubi lăcuitorii şi p en tru
acel lucru ce au făcut cu plugurile pe m oşiia cea învecinată...» 59. Se
mai înapoiază cîte 129 de lei celor p a tru oameni cu vitele izgonite din
cireada satului lor şi se despăgubesc urm ătorii : oamenii care au stre ju it
la casa arendaşului, cei cu fînul tra n sp o rta t la staţia Cioroielu şi fem eile
b ătrîn e utilizate la tors fără plată. Cu voia egum enului, Ev. Z appa poate
fi în lă tu ra t din arenda moşiei, iar Costea E pistatul treb u ie izgonit din
Luica.
Cu acest prilej se poate vedea că subocîrm uitorul plăşii O lteniţa
proteja pe arendaşi obligat să suporte şi cheltuielile deplasării cinovnicului, încercînd să tărăgăneze lucrurile. O dovadă cu data de 1 septem 
brie 1843 com unica departam entului că cererile ţăranilor au fost satis
făcute în conform itate cu prevederile R egulam entului şi pricina lor cu
arendaşul s-a stins 60.
în legătură cu adm inistraţia lui Ev. Z appa la moşiile F ăurei Odăile
din ju d eţu l Ilfov nu s-au găsit docum ente pînă acum.
Nu se poate afirm a acelaşi lucru despre proprietatea F undeni a
m înăstirii M ihai-Vodă, nu m ită şi M itreni, unde epirotul a desfăşurat o
m are energie. Se pare că el a u rm a t aici după N uţu J u p a n io tu l61. Mai
precis spus, m oşia M itreni fiind lu ată în arendă pe tim p de şase ani
(1836— 1841), Ev. Z appa a început să o cultive pe seam a sa abia în u lti
mii trei ani ai c o n tra c tu lu i02. D intr-o pricină de c e rc e ta re 63 deducem
sigur că acestuia i se încredinţase M itrenii şi în anul 1842. P e n tru
moşiile Luica şi M itreni, dependente am îndouă de M ihai-Vodă, el dă
clin nou arv u n ă p e n tru periodul 1845— 1848 G'\ Sum a de 34.500 de lei
l-a mai costat pe cunoscutul arendaş chiria celor două p ro p rietăţi între
1852— 1858 «.
A supra relaţiilor agrare de la M itreni dispunem de docum entele
u nui volum inos dosar, fa p t care ne îngăduie să u rm ărim conflictul iscat
în geneza şi evoluţia lui. Cu începere din prim ăvara anului 1839, sătenii
58. Ibidem , (. 34.
59. Ibidem , f. 44.
60. Ibidem, i. 50.
61. Cf. Ev. Zappa, op. cit., p. 17; Arh. Stat. Buc., Vornicia din Lăuntru, dosar
1620/1840, f. 160.
62. Arh. Stat. Buc., ibidem , i. 5 2 ; M -rea M ihai-Vodă,
dosar
23/1842— 1861
f. 6.
63. Ibidem, Vornicia din Lăuntru, dosar 1266/1843, f. 14.
64. Ibidem, M-rea M ihai-Vodă, dosar 10/1834— 1859, f. 9.
65. Ibidem , f. 35.
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sînt chem aţi să iscălească trei înscrisuri : p e n tru clacă şi ierbărit, pen
tru dijm ă şi p e n tru cositul finului.
Cum arendaşul avusese g rijă să se refere în învoiala respectivă ia
cine se «va obrăznici să facă znopi dă g rîu după cum n-a m ai pom enit
sau m ănuşe dă in şi cînepă» 6G, la dijm a g riului el o percepe m ărită şi
in grăunţe. R eclam aţia clăcaşilor, unde se tăgăduiau învoielile, atrage
după sine prezenţa ocîrm uitorului la fa ţa locului. O dată cu aplanarea
litigiului, cu rep artizarea pogoanelor legiuite şi a prisoaselor p e n tru
anul urm ător, «acei răzv rătito ri ce pricinuiesc satului zadarnice tu rkurări» sîn t deferiţi Agiei p e n tru a-i sili să se întoarcă acasă.
F ără a trage cuvenitele concluzii, Ev. Z appa com ite greşeala de a
se plînge din nou în scris asupra nesupunerii clăcaşilor la pretenţiile
sale. D ar cinovnicul o rînduit cu cercetarea pe tere n n u reuşeşte» să în tîlnească decît vreo 23 de ţărani. Ceilalţi fugiseră noaptea la B ucureşti,
«după ce au ro stit cuvinte foarte netrebnice şi neprim ite auzului stăpînirii, înfricoşind pă nevestile lor ca să m eargă să le spuie ca din
gurile lor...». Concluzia rap o rtu lu i din care cităm cerea «să-i trim iţă pă
cei ce să află veniţi în poliţie la ocîrm uire spre a lor înfricare» 67.
în acelaşi tim p, arendaşul acţionează şi pe cale judecătorească.
P etiţia sa adresată M arii V ornicii den u n ţă nesupunerea la lucrul clăcii,
ară tîn d că ţăran ii «nu vor să ştie de înscrisuri şi de R egulam ent (...),
zice să răspunză după obiceiul din vechim e num ai estim p şi pă viito
rim e nu mai mă prim esc de arendaş» cs.
O rînduitul departam entului, căruia i se a lă tu ră acum ocîrm uitorul
judeţului trec la m ăsurarea izlazului şi a celorlalte pogoane ale clăca
şilor cu in ten ţia de a-i sili să respecte soluţia de m ai înainte. Aceştia
insă «n-au voit a se p ătru n d e de înalta hotărîre». Ei s-au prezen tat «cu
o strigare pătrunzătoare şi cu cuvinte n e tre b n ic e » c!). «Spre dep ărtarea
ird â ră tn ic irilo r cu a jălu ito rilo r dosire, cît şi de a să putea pune de
dînşii în lucrare m unca păm întului», M atache Lăzărescu execută
porunca de la centru şi arestează, la 11 octom brie 1840, pe opt d intre
clăcaşii ră z v r ă tiţi70. Pe ceilalţi îi îndeam nă să are m ăcar pe moşiile
străine, pentru a nu se în tîrzia m uncile cîm pului ; ei însă răsp u n d că şi
pogoanele legiuite le vor lăsa pîrloagă.
în plîngerea urm ătoare a lor către Vodă, ţăra n ii arată că au fost
luaţi cu dorobanţii şi duşi la satu l Radovanu. Acolo, în prezenţa subocîrm uitorului plăşii, li s-a sm uls p rin constrîngere un nou z a p is a .
Pe de altă parte, «pentru că nesupunerile să poate (!) socoti în
punctul cel n esu ferit chiar străpînirii» 72, Ev. Z appa se plînge printr-o
noua petiţie că nu are oam eni de clacă şi că viaţa i-a r fi în pericol după
îndrăzneala şi am eninţările pe care le în tîm pină în ju r. Din cele cinci
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

Arh. Stat.
Ibidem, t.
Ibidem , f.
Ibidem, f.
Ibidem, f.
Ibidem, I.
Ibidem, f .

Buc., Vornicia din lăuntru, dosar 1620/1840, f. 10.
13.
i4.
30.
48.
98.
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revendicări ale sale, cu obişnuitul şovar sau cu păşu n atu l în u rm a
secerişului finului, cea d intîi este u n m odel de «reservatio m entalis» în
a cărui am biguiditate jurid ică să se încurce sătenii.
In acest tim p soseşte la centru încă o plîngere a clăcaşilor, care sînt
îngrijoraţi că n -au făcu t ogoarele de toam nă, în tru c ît «şădem aici de
cinci zile în m ulţim e de oam eni, cheltuind zadarnic...». Ei den u n ţă jaful
su fe rit de la slujbaşii care au venit în anchetă şi cer despăgubiri p e n tru
toate cîte a ra tă foile lor că au fost încărcaţi de către arendaş : «Să p lătim
precum am p lă tit p în ă acum , adecă din zece u n a g rău n ţe cu ban iţa de
44 [de] ocă, care baniţă nu m itu l o avea pînă acum de ocă 58. Iată d ar că
n um itul din toate părţile au v ru t să ne asuprească» 73.
Este rîn d u ită din nou anchetă la faţa locului în scopul cercetării
tu tu ro r articolelor din prim a cerere a ţăranilor, dîndu-se citire totodată
şi unei cărţi de blestem .
Din to ate cercetările în trep rin se pînă la această dată în M itreni
reise că sătenii se plîngeau de u rm ătoarele asupriri :
1. P e n tru banii clăcii, slugilor, plugului şi lem nelor, li s-au lu at
cîte 92 de lei fiecărei fam ilii, fără a se m ai ţine seam ă că unii aveau
num ai cîte doi boi sau nici pe aceştia.
2. La lu area dijm ei din grîu şi din porum b, b an iţa în tre b u in ţată a
fost de 58, iar n u de 44 de ocale, cum prevedea învoiala.
3. Orzul, ca şi m eiul, treb u ia d ijm u it cînd era în pai, iar nu după
secerişul lui.
4. La dijm a finului din p a tru căpiţe una, arendaşul a perceput şi
«cîte două rubele de carul pu rtăreţ» 7/*.
5. «Dijm a din in şi din cînepă şi din cînepa sălbatică n u ne-au
lu o at din 10 m ănuşi una ci topită, m eliţată gata, căt au v r u t el şi săm înţa
vînturată».
6. Tot la g rîu şi la porum b, ţăra n ii au fost astfel încărcaţi, faţă de
învoiala dintîi, în cît «unde era u n car, făcea doă».
7. C om parativ cu distincţia făcută în învoială în tre v ita m are şi
v ita m ăruntă, «el ne-au luot de v iţel sugător, de m înzul sugar, de m a
lacul sugător şi de purcelul de tre i zile, to t cîte lei 2, parale 20».
8. G lobirile aplicate au fost excesive ; în cazul m oşiilor nelocuite,
banii au rev en it p ro prietarului.
9. «Mielul de Sîn P ie tru nu l-au loat la vrem ea lui, ci prim ăvara,
e rn a t şi p lă tit de erb ărit, berbece întreg, iar de au m urit, n e-au luat
ouia cu m ielul, to t ernaţi».
10. Ţ ăranii nu au p rim it plata p e n tru toate tran sp o rtu rile de lem ne
făcute de la O lteniţa la B udeşti, «pentru facerea caselor ursarilor».
11. D ijm a porum bului nu a fost p rim ită în s a t ; de aceea a treb u it
să fie tra n sp o rta tă la O lteniţa, d rum ul şi ierb ăritu l popasurilor privind
pe clăcaşi.
73. Ibidem, I. 70.
7 4 . Ibidem, f . 9 8 .
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12. «Ne-au răd icat cu carăle de la satul M itreni şi m ergeau la
Budeşti, unde ne încărca cu bucate şi ne pornea la D unăre şi lipsa ce
eşa la descărcat, o plăteam noi din casele noastre» 75.
13. Ţ ăranii au fost opriţi să taie lem ne din izlazul lor.
14. Ţ ăranii se plîng că li s-ar fi astu p at fîntînile de pe moşie.
15. Oam enii de caraulă sîn t în treb u in ţaţi la lucrul casei arendăşeşti : :«Lum inate doamne, am ajuns ca din m unca noastră să să folo
sească alţii, iar noi să răm înem cu lacrim ile pă obraz» 7f\
D îrzenia ţăran ilo r din M itreni, ca şi evidenţa exploatării la care
e ra u supuşi, au determ inat pe dom nitor să declare desfiinţate învoielile
în discuţie. Cum «să dovedeşte că arendaşul este în tîia pricină a vicle
nii şi a străgănării» 77, el porunceşte, în cinci puncte, despăgubirea clăcaşilor în rap o rt cu prevederile R egulam entului organic. Li se restituie
acestora şi banii cheltuiţi cu p rilejul deplasărilor pe la au to rităţile din
C apitală.
In urm a a tre i cercetări la faţa locului, care au prim it rezoluţia de
mai sus, Ev. Zappa socoteşte de bine să se adreseze iarăşi lui vodă. In
jalba sa, acesta nu se recunoaşte în tru nim ic vinovat de evenim entele
pe care le-a cauzat şi voieşte să se plîngă — «ca un copil p ărăsit către
p ărin tele lui» 78 — de năpăştile şi n edreapta pornire a clăcaşilor. Nu-şi
poate explica nem ulţum irea lor. de vrem e ce i-a în tre b at de m ulte ori
In faţa protopopului sau a subocîrm uitorului plăşii asupra m ersului
învoielilor. «Dacă să cunoşteafu] ei adevărat năpăstuiţi, cum au p u tu t
răbda atîţia ani de zile, cum ei zic, şi al doilea, ară tările lor fiind drepte,
nu trebuia[u] să um ble din casă în casă la B ucureşti, căutînd a ju to r şi
vechil sofistic...»
Plîngîndu-se de lipsă de p reţu ire din p artea ţăranilor faţă de g rija
pe care p retinde că le-o poartă, arendaşul n u u ită să transcrie în jalbă
num ele lui N ăstase Iordache şi al lui M arinică, instigatorii neîm păcaţi
la nesupunere. Ceea ce urm ăresc aceştia — ca şi Dim a Ioan, D inu Lungu
şi D răguşin, care în plină acţiune de cercetare au să rit asupra isprăvnicelului arendăşesc cu bătăi, proferînd şi alte m ulte am eninţări — , ar
fi fost scoaterea epirotului din contractul moşiei. De aceea a fost nevoie
să aducă oam eni din alte sate p e n tru tra n sp o rtu l cerealelor la schela
O lteniţa. N eprezentîndu-se localnicii la lucrul clăcii, Ev. Z appa a în tîrziat, nem ulţum ind astfel pe negustorul său de acolo, Sotir H ristodulos,
care i-a p lătit p e n tru chila de grîu num ai 110 lei, în loc de 150, din
vrem ea sezonului.
A ltă pricină de am ară nem ulţum ire p e n tru arendaş este că ţăranii
«au alergat fără tem ere de Dum nezeu la carte de blestem , socotind ca
să ascunză ale lor nedrepte a ră tări ce au propus pînă acum, dînd foaie
de despăgubire din p artea mea, adică asupra năpăstuirii ce a r fi sufe
75.
76.
77.
78.

Ibidem,
Ibidem ,
Ibidem ,
Ibidem ,

f.
f.
I.
f.

98.
1'19.
90.
96.
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r it...» 7n. Ja lb a aceasta nu este d atată, nici înregistrată, lipsindu-i şi
rezoluţia. Ea se află rîn d u ită în dosar lîngă cartea de blestem , citită la
15 noiem brie 1840, de către Popa D ragom ir ot Radovanu.
Cu un curaj care im pune adm iraţie, clăcaşii din M itreni se ad re
sează din nou dom nitorului, încunoştiinţîndu-1 că n u au p rim it pînă
acum nici o satisfacţie. D im potrivă, cinci clăcaşi au fost izgoniţi d in tre
ei, iar alţii persecutaţi sub diferite fo rm e 80. Nu vor să răm înă fără
sem ănături, cum au răm as în toam na trecută. în rezoluţia dată se m en
ţine astfel poziţia de m ai înainte. Cu toată protecţia funcţionarilor
locali, Ev. Z appa tre b u ie să despăgubească pe săteni de cele ară tate prin
jalbele lor. La rîn d u l său, după a tîta insistenţă, dobîndeşte şi el dreptul
de a lua dijm ă din şovar, din cocenii de porum b şi din iarba pe care
întîm p lăto r ţăranii o coseau pe răzoarele ogoarelor.
La 8 mai 1841, sătenii din M itreni iscălesc o dovadă de acoperirea
daunelor avute, «răspunzînd şi noi arendaşului drepturile moşii şi plata
pogoanelor de a ră tu ră şi fineţii p o triv it înaltei h o tă rîri» 81. Mai tîrziu
aflăm că «toate străgănirile pînă acum ce s-au născut în tre noi şi aren 
daşul moşii noastre, pricină au fost din aceşti trei şi anum e : D im a Ion,
M arin Cotoi şi Dinu Lungu cu preotul satului, num iţii p rin ta in ă s-au
tovărăşit (!) cu un Culea C îrcium arul de la Bucureşti ca să scoatem pă
arendaşul cel pînă acum şi să fie iei arendaşi pă viitorim e» 82.
A supra activităţii lui Ev. Z appa la B udeşti se consem nează am ă
n u n tu l că Ion M ânu l-a trim is cu o m isiune secretă în Im periul t u r 
cesc 8:î.
Din categoria «celorlalte m oşioare mai mici» de care am inteşte
epirotul în cartea sa face parte, mai întîi, «moşiia Potcoava a m inăstirii
Negoieşti ce am în arendă şi cade cu apropiere de est în m ijlocul moşii
M itreni»
Ea era destinată păşunatului v itelor mari şi mici, fiind pro
p rietate fără clăcaşi, ca şi Luica — Cotroceni.
O pricină de judecată cu p ita ru l G rigore Ispirescu de la m oşia
Coconi îl ara tă pe Ev. Z appa arendaş şi la moşia Cotroceanca, situ ată în
plasa Ciocăneşti, pe m alul bălţii M ostiştea. La începutul îndeletnicirii
sale, p itaru l dărim ă 12 coteţe din baltă, fap t pentru care este condam 
n a t să plătească costul peştelui ră p it şi al celorlalte stricăciuni. P e n tru
acoperirea pagubei i se pune sechestru pe nişte fin şi şapte bivoli, căci
cirezi de vite le trecuse m ai înainte în ju d eţu l Ialom iţa. P e n tru clarifi
carea hotarelor proprietăţii, epirotul cere carte de blestem , fiind cerce
taţi astfel locuitori din satele Coconi, M ănăstirea, Ulm u, F ăurei, Boşneagu 8:>.
Nu ştim dacă, înainte de a cum păra moşia B roşteni din judeţul
Ialom iţa, acesta a ţin u t-o cum va şi cu arendă 8C.
79. Ibidem , f. 121.
80. Ibidem, f. 128.
81. Ibidem, f. 174.
82. Ibidem. I. 175.
83. N. Iorna, M ărturii istorice privitoare la viata şi domnia lui Ştirbei V odă.
Bucureşti, 1905, p. 303.
81. Arh. Stat. Buc., Vornicia din Lăuntru, dosar 1620'1840, f. 152.
85. Ibidem, dosar 1098/1841, f. 27.
86. Comp. Pr. Ioan Ciolca, Crindu, p. 232.
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O a tît de intensă activitate de arendaş era de natu ră să ridice
bănuieli şi critici în chiar rîn d u rile tovarăşilor de breaslă, pe lîngă
judecăţile p u rta te ani de-a rîn d u l cu clăcaşii. P e n tru a răspunde învi
n uirilor de rapidă îm bogăţire, Ev. Z appa scrie cartea sa de care am
am intit. In ea sîn t red ate unele preţioase observaţii directe asu p ra
m uncii agricole şi de asem enea m etoda sa de lucru în' adm inistraţie cu
rezultate a tît de însem nate.
D upă cum vrea să pară, polem ica din carte vizează pe grecii veniţi
la noi din T urcia e u ro p e a n ă ; n u este însă exclus ca aceasta să fie
în d rep tată şi îm potriva m ocanilor ardeleni pe care realităţile econom ice
posterioare R egulam entului organic i-au silit, pe cîm piile B ărăganului
îndeosebi, să se ocupe cu arendăşia. D intre aceştia, unii aveau pro p rietă
ţile în vecinătatea moşiei B ro şte n i87.
în contrast cu grecii neepiroţi, — «trintoro-arendaşii», «domnii tru 
peşi», — autorul a p reţu it m unca de pe ogor. El nu a găsit nici o co
m oară care su-1 îm bogăţească. Banii săi n u provin din îm prum uturi şi
nici din jefu irea sătenilor, «ci noi ne-am folosit din preţurile cele iconomice ale arenduirii (!) m oşiilor (...) şi m ai cu seam ă de la sem ănatul
griului, a căruia chilă ne ţine aproape de un galben, şi-l vindem an
peste an cu trei galbeni»
D intre num eroasele experienţe de agricultor ale autorului — fost
m e m b ru 8n în com isia respectivă a guvernului revoluţionar din 1848 —
mai reproducem cîteva date docum entare. Ele privesc costul unui pogon
de grîu în com paraţie cu altul de rapiţă. Ogorul de prim ăvară şi d e
toam nă al unui pogon de grîu, făcut cu şase boi, se plătea cu 11 lei.
P e n tru însăm înţarea lui cu două baniţe şi ju m ătate de boabe se chel
tuiau 25 de lei. Dacă la seceriş ieşeau num ai 12 clăi, plătite cu cîte 60 d e
parale fiecare, se realiza o cheltuială de 42 de lei şi 20 de parale. P în ă
la sum a totală de 52 de lei şi 20 de parale — cît afirm ă Ev. Zappa că
se plătea p e n tru recoltarea unui p o g o n 00 — se adăuga costul căratului,
al treieratu lu i şi banii rezultaţi din vînzarea paielor. Cum producţia d e
grîu la pogon era în m edie de o chilă şi jum ătate, care se vindea în mod
obişnuit cu 100 de lei chila, rezu lta p e n tru arendaş un cîştig de 100 de
lei anual.
Productivitatea unui pogon de rap iţă — asupra căreia nu m ai rep ro 
ducem am ănunte — era de 300 de ocale, vîndute cu 105 lei şi p e n tru
care se cheltuiau 18 le i; rezu ltă un cîştig de aproxim ativ 86 de l e i 91,,
sum ă evident mai mică decît în cazul unui pogon de grîu.
87. Vezi C onstantin Caroflid, op. cil., pp. 137 si 755.; Ion I. Ghelase, M ocanii,
importanta şi evoluţia lor social-economică în România, Bucureşti, 1938, p.8.
88. Ev. Zappa. Trintorul, p. 28.
89. Cf. A nul 1848 în Principatele Române, acte şi docum ente, voi. III, Bucu
reşti, 1902, p. 219.
90. Ev. Zappa, ibidem , p. 28.
91. Ibidem, p. 64.
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D ar ideile lui Ev. Z appa nu-s culese din cărţi, ci sîn t «observaţii
d in cercare», a tît pe ogor cît şi în cancelaria adm inistraţiei. De aceea
a u to ru l îşi intitulează u ltim a p arte a cărţii sale : Orinduială de daraveri
p e n tr u 7noşii, p lă ţi de locuitori şi c u m să se apere p ro p rieta rii şi to va ro şii (!) de a b u zu rile în g rijito rilo r lor.

P e n tru a nu p rilejui supraveghetorilor să comită nereguli, fiecare
moşie era în d ato rată să aibă p a tru feluri de registre şi să întocm ească
trei feluri de bilanţuri. în prim ele două catastife, d in tre care u n u l este
p e n tru venituri, iar altul p e n tru cheltuieli, se însem nează zilnic m işcarea
bunurilor.
Al treilea reg istru ara tă situaţia partizilor clăcaşilor. «în catastişele
locuitorilor trebuie a se trece şi toate sufletele casii săteanului, cu vîrsta
lcr, ca cînd va trim ite vreun băiat nevîrstnic la vreun lucru, fiind ne
destoinic de acel lucru, să cunoşti num aidecît şi să-l depărtezi cerîndu-i-se
altu l destoinic, sau în lipsa lui chiar locuitorul». în continuare se în re 
gistrează felurile vitelor şi n u m ăru l lor : «întîi pentru lucru şi al doilea
cînd se vor num ăra, ca să plătească ierbărit, să cunoaşte (!) de va fi una
strein ă în tre ele, pripas, sau furată».
U ltim ul in stru m en t de evidenţa stării proprietăţii îl constituia
«catastihul obştesc al tu tu ro r veniturilor, plocoanelor ce a adus fiecare
.sătean, sau strein, fie m ăcar şi un ou...»
în ain te ca stăpînul să vie pe teren p entru a verifica situaţia moşiei
d in spusele clăcaşilor şi din confruntarea cifrelor, o dată la 10 sau la
15 zile, oam enii săi erau îndatoraţi «să trim iţă bilanţul cu anul, luna,
*iua şi num ărul şi sub iscălitura lor, însem nînd pe fiecare zi ce au luat,
■ce au dat, ce au lu crat sau au făcut, unde şi îndeobşte fără deosebire,
precum este la cele de toată ziua, urm înd regulat pînă la sfîrşitul anului,
incit cu acest chip şi cu acei trei oam eni p e n tru care voi vorbi m ai jos,
şi de departe fiind, sau şi aproape, nefiind faţă, poţi socoti bine şi cu
b u n ă ştiin ţă starea moşii şi a oam enilor, şi de vei bănui ceva, îndată
p rin tr-o mică cercetare descoperi orice tăinuire»... 92.
în tr-ad ev ăr, din m odelul red a t în carte la anexa nr. 5, se poate
vedea că la o moşie pe care nu o num eşte, veniturile ei — în tre care
d o a r porum bul vîn d u t pe loc cu cîte 50 de lei chila, însum a 10.000 de
lei — se ridicau în tr-u n in terv al de num ai 15 zile ale anului 1848 la
13.356 de lei. F aţă de acest cîştig, cheltuielile : «bulinuri o cutie», «o oca
■orez», «un tacîm ocale p e n tru circium ele satului» etc. însem nau doar
516 lei.
Oam enii de care Ev. Z appa a am in tit m ai sus erau «trei privighetori
d in cei m ai iscusiţi şi cu ştiin ţă săteni, pe care să-i tocm eşti sau cu
socoteală, sau cu plată, şi să fie despre to ate n e a tîm a ţi de om ul tău de
acolo ca să nu le fie frică de dînsul, şi care să fie datori a veni oriunde
te vei afla cu rîndul, în fiecare dum inică şi joi peste to t anul ca să te

9 2 . Ibidem, p . 6 9 .
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îm părtăşească de toate cele ce fac acolo, şi la întîm p lare de a afla de la
d înşii vreo taină care nu este trecu tă la nici u n b ila n ţ din cele trim ise,
să-i răsplăteşti m ai cu îm belşugare, ca să se facă interesele am înduror
p ă rţilo r m ai legate unul cu altul...» 93. In tr-u n fel, m ăsura aceasta punea
la adăpost pe p ro p rietaru l moşiei pe care asociatul sau îngrijito ru l său
îl putea părăsi înainte de sfîrşitu l anului, fără a prezenta socotelile cu
sătenii.
Produsele care se află în n a tu ră pe la moşii treb u ie consem nate în
ultim ele două b ilanţuri, care vor fi întocm ite şi în ain tate p ro prietarului,
u n u l la S fîntul D um itru şi altu l la Sfîntul G heorghe a/'.
R induiala aceasta adm inistrativă pe care o cere realizată «cu m are
desluşire şi lăm urire» nu se p u tea să n u fie aplicată şi la m onopolul
cîrcium ilor. U nde ţine vînzători fără ştiin ţă de carte, epirotul în tre b u 
inţează răbojul, iar în celelalte cazuri are două registre în care proprie
taru l şi cîrcium arul îşi sem nează reciproc la prim irea m ărfii sau a
banilor. D atorii la cîrcium ile m oşiilor nu îngăduie decît după un anum it
barem , proporţional cu num ărul vitelor pe care le au sătenii.
Cu descrierea contabilităţii sale prin care se cunoştea exact, în tr-u n
a n u m it m om ent, productivitatea m oşiilor, posibilităţile clăcaşului şi
c a n tita tea de m arfă nevîndută, faim osul arendaş a u rm ă rit să justifice
contem poranilor încă o dată obîrşia averii pe care a realizat-o în Ţ ara
Rom ânească. Este vorba de urm ătoarele pro p rietăţi şi imobile, consem 
nate în ordinea cum părării lor : B roştenii Noi (1844), U leşti şi M egie
şească (1846), p ăd u rea Stoieneşti sau Pisica (1848), hanul C ernica sau
hotelul A thena din B ucureşti (1853), Slujitori şi V alea M ăcrişului (1855),
C egani şi P îrţa n i (1856), B ereasca (1859) °5.
Pr. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN
93. Ibidem, p. 71.
94. Ibidem , p. 72.
95. Vezi Acad. Română, IJstă de docum entele averii..., passim.
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N A Ţ IO N A L Ă B IS E R IC E A S C Ă
O R D IN A R Ă A A N U L U I

1991 —

Sumarul şedinţei de lucru din 22 ianuarie 1992
pentru închiderea sesiunii ordinare a anului 1991.
I n conform itate cu prevederile art. 22 şi 30 din S ta tu tu l p en tru
organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române şi art. 5 şi 59
din R egulam entul organelor centrale din P a tria rh ia Rom ână, pe tem e
iul convocării nr. 10172/1991, m em brii clerici şi m ireni, delegaţi ai celor
18 eparhii din cuprinsul P a tria rh iei Rom âne în A dunarea N aţională
Bisericească, p e n tru perioada electorală 1990— 1993, s-au în tru n it în
şedinţă de lucru ordinară la 22 ianuarie 1992, pentru încheierea sesiunii
pe anul 1991,în sala de şedinţe a reşedinţei p atriarh ale din Bucureşti.
L ucrările s-au desfăşurat astfel :
— La ora 8,30 s-a oficiat un Te-D eum în catedrala p a triarh a lă de
către P.S. Episcop-vicar Irin eu B istriţeanul, îm preună cu un sobor de
preoţi şi diaconi în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh TEO C TIST,
a m em brilor S fîntului Sinod, a m em brilor clerici şi m ireni delegaţi în
A dunarea N aţională Bisericească, consilieri patriarh ali şi credincioşi
aflaţi în catedrala p atriarhală.
D upă Te-D eum , m em brii A dunării N aţionale B isericeşti, au tre c u t
în sala de şedinţe a reşedinţei P atriarhiale.
— La ora 9, o delegaţie de m em bri ai A dunării N aţionale B iseri
ceşti invită pe Prea Fericitul Părinte Patriarh TEO C TIST să prezideze
lu crările A dunării N aţionale Bisericeşti. în so ţit de II.PP.SS. M itropoliţi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh TEO C TIST in tră în sala de şedinţe.
O cupînd scaunul prezidenţial, Prea Fericitul Părinte Patriarh
TEO C TIST procedează la constituirea Secretariatului, invitînd pe secre
tarii aleşi ai A dunării N aţionale Bisericeşti să ia loc în biroul secreta
riatu lu i ; P.C. Pr. Ş tefan Liviu, vicarul adm inistrativ al Arhiepiscopiei
C lujului — secretar general, dl. avocat Ioan M orariu, de la A rhiepis
copia Sibiului, şi dl. prof. G heorghe Ionescu, de la Episcopia Buzăului
— secretari.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh — P reşedinte, P.C.
Preot Ş tefan Liviu, secretarul general al A dunării N aţionale B iseri
ceşti, face apelul nom inal.
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C onstatîndu-se prezenţa legală a m em brilor
A dunării N aţionale
Bisericeşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t declară deschisă
şedinţa de lucru a sesiunii ordinare pe anul 1991, adresind, în acest
sens, un cuvînt, în care se referă la cadrul actual de viaţă şi activitate
al Bisericii O rtodoxe Rom âne, în contextul celui naţional de după Revo
luţia din decem brie 1989.
Intr-o scurtă trecere în revistă a îm plinirilor anului 1991, P rea
F ericirea Sa am inteşte : alegerea şi instalarea de arhiepiscopi în ep ar
hiile de Suceava şi R ădăuţi, respectiv Tîrgovişte ; alegerea de episcopi
şi arhierei-vicari la P atriarh ie, A rhiepiscopia Iaşilor şi Episcopia Rîm nicului ; înnoirile ce s-au adus în în văţăm întul teologic de toate nive
lele, prin h o tărîrile Sf. Sinod şi ale Sinodului P erm anent (şapte şcoli de
cîn tăreţi bisericeşti, 16 sem inarii teologice liceale şi nouă facultăţi de
teologie) ; lucrarea pe tărîm pastoral-m isionar, de care a fost preocupată
întreaga Biserică O rtodoxă Rom ână ; catehizarea copiilor ; încadrarea
orelor de «Educaţie m oral religioasă» în program a învăţăm întului din
şcolile de sta t (prim are, gim naziale, norm ale de învăţători şi educatoa
re) ; accesul şi prezenţa preoţilor to t mai evidentă în spitale, peniten
ciare, azile de b ătrîni, orfelinate şi case de copii etc. ; precum şi lucrarea
filatropică şi caritativ ă în care clerul şi credincioşii sînt angajaţi tot
m ai m ult, a tît la parohii cît şi in asociaţiile şi organizaţiile cu caracter
caritativ, care au lu a t fiinţă în ţa ra noastră, m ulte din ele cu binecuv în tarea sau sub oblăduirea Bisericii, lucrare care a avut în vedere
cerin ţele credincioşilor ortodocşi din ţară şi a celor din diaspora sau
din vecinătăţile noastre, îndeosebi cei din R epublica Moldova.
P rea Fericirea Sa a subliniat că ansam blul lu crării Bisericii O rto
doxe Rom âne pe anul 1991 este p rezentat în dările de seam ă ale sectoa
relo r A dm inistraţiei
P a tria rh a le care au fost dezbătute de Consiliul
N aţional Bisericesc, în zilele de 20— 21 ianuarie şi care acum se află
pe agenda A dunării N aţionale B isericeşti p e n tru luarea la cunoştinţă,
exam inarea şi adoptarea h o tărîrilo r care se vor găsi de cuviinţă.
In continuare, la in v itaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh-Preşedinte, secretarul general al adunării dă citire com ponenţei comisiilor
perm anente de lucru ale A dunării N aţionale Bisericeşti, cărora li se re 
partizează apoi, lucrările sectoarelor A dm inistraţiei P atriarh ale p entru
studiere şi exam inare, precum şi p e n tru întocm irea referatelor adecvate,
în care scop P rea F ericitul P ărin te P a tria rh , suspendă şedinţa.
—
La ora 11,00 la redeschiderea şedinţei, Prea Fericitul Părinte
Patriarh T e o c t i s t dispune ca rapo rto rii să prezinte în plenul A du
n ării N aţionale Bisericeşti referatele consiliilor perm anente, spre dis
cutare şi adoptarea de hotărîri.
1. R aportorul Comisiei bisericeşti, P.C. Pr. Ş tefan Liviu, vicarul
adm in istrativ al Arhiepiscopiei C lujului, prezintă referatele Comisiei,
privind :
a)
Darea de seamă a Sectorului I al A dm inistraţiei Patriarhale —
Cancelaria S fîn tu lu i Sinod (condus de P.C. Pr. C onstantin P ârvu, vicar
adm inistrativ), în care activitatea in tern ă a Bisericii O rtodoxe Rom âne
in anul 1991 este stru c tu ra tă în tre i părţi.
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în p artea întîi sîn t prezentate capitolele : a) E venim entele biseri
ceşti deosebite ale anului 1991 (alegerea şi instalarea de chiriarhi titu 
lari) ; b) A ctivitatea organelor centrale bisericeşti ; c) în d ru m area m isio
nară şi pastorală a clerului ; d) V iaţa religioasă şi m orală a clerului şi
cred in cio şilo r; e) V iaţa m onahală în Biserica O rtodoxă R om ână ; şi f)
G rija p e n tru locaşurile de cult.
în partea a doua a dării de seam ă sîn t prezentate înnoirile care au
avut loc în dom eniul în văţăm întului teologic, la toate nivelele, în con
form itate cu h o tărîrile S fîntului Sinod şi ale Sinodului P erm an en t în
anul calendaristic 1991.
în p artea a tre ia a dării de seam ă se relevă activitatea serviciilor
cuprinse în sectorul I, A.P. (Cancelaria Sf. Sinod, C abinetul p atriarh al,
Corpul de inspecţie şi control, Serviciul personal şi reg istratu ra, Oficiul
juridic, A rhiva, Biblioteca S fîntului Sinod şi C abinetul medical).
b) Darea de seamă a activităţii Sectorului 111, A.P. «Relaţii extern e
bisericeşti, presă şi com unicaţii» , (condus de P.C. Pr. Consilier A le
x an d ru Tudor, respectiv, P.C. Pr. C onsilier Ioan Sauca — de la 1 oct.
1991), cuprinzînd problem ele : R elaţiile interortodoxe şi in tercreştine ale
Bisericii O rtodoxe Rom âne ; activitatea B iroului de presă şi com unicaţii
(com unicate şi interviuri) ; «Educaţia
m oral-religioasă» în şcolile de
Stat.
d) Darea de seamă asupra activităţii sectorului V, A.P. C om unităţi
ortodoxe rom une extern e .şi schim bul de burse de studii cu străinătatea
(condus de P.C. Pr. Consilier G heorghe Bogdan), înregistrînd proble
m ele : D iaspora Bisericii O rtodoxe R om âne şi grija m anifestată de P a
tria rh ia Rom ână p e n tru activitatea com unităţilor ortodoxe rom âne de
peste hotare ; Schim bul de teologi cu Biserici şi organizaţii creştine din
străin ătate, p en tru specializare.
A vînd în vedere că ordinea de zi, p rin bogăţia şi varietatea de pro
blem e, va suscita num eroase luări de cuvînt. Prea Fericitul Părinte
Patriarh T e o c t i s t solicită m em brilor A dunării N aţionale B isericeşti,
să decidă dacă referatele vor fi discutate separat, după susţinerea fie
căruia, sau vor fi discutate, în bloc la sfîrşitu l prezentării lor.
Plenul A dunării N aţionale Bisericeşti h otărăşte ca discuţiile asu
p ra referatelo r să aibă loc după ce se vor audia toate acestea.
1. în continuare, la invitaţia
Prea Fericitului Părinte Patriarh
T e o c t i s t , P.C. Pr. Prot. A lexandru H otăran (Episcopia A radului, pre
zintă rap o rtu l Comisiei culturale, cuprinzînd urm ătoarele referate :
a) Darea de seamă a activităţii sectorului Editură şi Tipografie a
In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune Ortodoxă pe anul 1991 (condus de P.C.
Pr. Consilier p a triarh a l Sabin Verzan) :
Sînt p rezentate realizările p o triv it p lanului E d itu r ii; C ontul de exe
cuţie bugetară ; B ilanţul pe anul 1991, precum şi proiectul planului edi
torial p e n tru anul 1992.
b) Darea de seamă a activităţii sectorului Ateliere din cadrul Insti
tu tu lu i Biblic şi de M isiune Ortodoxă, pe anul 1991 (condus de P.C. Pr.
C onstantin Bădescu, consilier patriarh al) :
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S înt p rezentate principalele realizări : bugetul de v enituri şi chel
tuieli pe anul 1991 ; C ontul de beneficii pe anul 1991 şi b ilan ţu l p e
anul 1991.
3. în continuare, P.C. P rot. G rigore P etrache (Episcopia Buzăului),,
rapo rto ru l Comisiei econom ico-financiare, prezintă rapoartele privind :
a) Darea de seamă a activităţii Sectorului economic al A dm inistra
ţiei Patriarhale (condus de P.C. Pr. C onstantin Popescu, consilier pa
tria rh a l şi Dl. M ircea Ionescu, contabil şef) :
— R aportul inform ativ al Sectorului economic al A dm inistraţiei
P a tria rh a le (pe com partim ente) în anul 1991 ; C ontul de execuţie buge
ta ră şi b ilanţul pe anul 1991 la venituri, şi cheltuieli.
b) Darea de seamă asupra activităţii Casei de pensii şi ajutoare a
salariaţilor Bisericii O rtodoxe Rom âne (condusă de P.C. Pr. D irector
M iron M ihuţ) ;
— R aportul inform ativ al activităţii pe anul 1991 şi Contul de exe
cuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1991.
4. R aportul Com isiei bugetare, p rezen tat de P.C. Pr. T iberiu D an
(Arhiepiscopia Timişoarei), cuprinzînd :
a) Proiectul bugetului de v en itu ri şi cheltuieli al A dm inistraţiei
P a tria rh a le şi in stitu ţiilo r-an ex ă pe an u l 1992 ;
b) P roiectul bugetului de ven itu ri şi cheltuieli al Casei de pensii
şi aju to are a Bisericii O rtodoxe Rom âne, pe anul 1992.
D upă prezentarea şi audierea referatelo r comisiilor perm anente*
conform h o tărîrii în plen a A dunării N aţionale Bisericeşti, au u rm a t
discuţii d in tre care consem năm , pe scurt, u rm ătoarele :
I.P.S. M itropolit A n to n ie al A rdealului, după aprecieri elogioase
aduse activităţii P atriarh iei Rom âne, în special celei caritative şi de
aju to rare a fraţilor rom âni din afara ţării, ridică problem a restitu irii de
către S ta t a drep tu lu i legal de salarizare a personalului bisericesc, argum entînd că acest d rep t descinde din vrem ea lui Cuza Vodă şi a fost res
pectat pînă în 1948, iar de atunci a fost tran sfo rm at abuziv în tr-o con
trib u ţie din partea S tatului, secondată de posibilitatea u nui monopol
asupra obiectelor şi m aterialelor de cult, devenită ineficientă şi in u tili
zabilă după R evoluţia din 1989. în consecinţă, propune ca şi din p artea
A dunării N aţionale Bisericeşti să se facă un apel către conducerea de
S ta t p e n tru redobîndirea d reptului legal de salarizare a personalului
bisericesc avînd în vedere situaţia m aterială falim en tară sau foarte g ra
vă a Bisericii, în general, şi cea din T ransilvania în special.
R eferitor la predarea «Educaţiei m oral-religioase» în şcolile de S tat,
I.P.S. Sa sem nalează, pe lîngă realizările obţinute, greutăţile cu care se
confruntă în continuare » (lipsa de cadre, în ra p o rt cu num ărul m are de
clase la oraşe ; opoziţia, încă, a unor factori locali de răspundere în în văţăm întul de S t a t ; opţiunea p e n tru plata orelor de religie).
Dl. Prof. Popa V ictor (A rhiepiscopia Tîrgoviştei) se referă la învăţăm întul religios în şcoala laică din ju d eţu l Dîm boviţa, evidenţiind re 
zultatele obţinute. D -Sa opinează p e n tru o program ă de tran ziţie acce
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sibilă începătorilor şi insistă asupra faptului de a nu se m inim aliza pro
zelitism ul celorlalte culte, care p ă tru n d p rin şcoli, sub form a acordării
de ajutoare.
Dl. Dr. David P antelim on (Episcopia Rîm nicului) care, în tr-u n şirag
•de evocări, accentuează elogios activitatea m ultiplă şi variată a Bisericii
O rtodoxe Rom âne, vis-â-vis de greu tăţile m ari şi m ulte cu care s-a con
fru n ta t la nivel central ca şi la eparhii. Şi D -sa insistă asupra prolife
rării a tot felul de evanghelizatori în ţară şi la Televiziune, pe care o
•consideră un sacrilegiu, faţă de care Biserica O rtodoxă Rom ână trebuie
să ia o atitudine publică.
P.S. Episcop Justinian al M aram ureşului şi Sătm arului,
pledînd
p e n tru mai m ultă înţelegere din partea organelor S tatului faţă de un
d rep t legal al Bisericii — salarizarea personalului bisericesc — insistă
asupra rolului pe care l-a îndeplinit şi pe care il îndeplineşte Biserica
străm oşească în viaţa m oral-socială a neam ului rom ânesc, rol pe care
unii îl ingnoră din neştiinţă sau din rea voinţă.
I.P.S. M itropolit Nicolae al B anatului are cuvinte de p reţu ire pen
tru tru d a şi realizările P atriarh iei Rom âne pe anul 1991, deşi aflată
în tr-o continuă confruntare cu g reutăţi şi obstacole deloc neglijabile.
L nele continuă să preocupe şi astăzi, în mod serios şi am eninţător, a te n 
ţia şi g rija Bisericii — fie că este vorba de perfectarea sau g arantarea
învăţăm întului teologic şi a predării religiei în şcolile de S tat şi în alte
instituţii, conform -prevederilor constituţionale, fie că, şi ce este mai
grav, nu s-a soluţionat încă problem a salarizării personalului bisericesc
îm pingînd Biserica la o stare m aterială foarte gravă, falim entară. Mo
tiv esenţial p e n tru care propune să se acţioneze cu un A pel ferm către
organele superioare de S ta t şi din partea A dunării N aţionale Bisericeşti
(for superior de conducere, în care este reprezentat şi poporul credin
cios), p e n tru redarea d reptului legal de salarizare a personalului biseri
cesc.
Dl. econ. Spiridon O. Zavadovschi (Episcopia M aram ureşului şi S ăt
m arului), propune ca reprezentanţii clerului superior al Bisericii O rto
doxe Rom âne să ia a titu d in e la ore de v îrf la Televiziune, faţă de ac
ţiu n ile prozelitiste de «evanghelizare».
I.P.S. Arhiepiscop P im en al Sucevei şi Rădăuţilor, referindu-se la
problem a ajutorării bisericilor — m onum ente istorice, precizează că a ju 
to ru l din p artea S tatului este foarte m odest şi solicită să se facă in ter
venţii şi în acest sens, la nivel patriarhal.
Dl. Dr. Tiberiu Hălâucescu (Episcopia R om anului şi Huşilor) pro
pune să se intervină p e n tru considerarea Bisericii noastre ca instituţie
<3e S ta t (în conform itate cu art. 4 din D ecretul-lege rir. 425/1981), pen
tru a fi scutită de impozite.
Luînd cuvîntul în încheierea discuţiilor şi referindu-se la unele as
pecte m enţionate în cadrul acestora, Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t , face o serie de precizări şi recom andări d in tre care reţi
nem :
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— S -au adus elogii, dar s-au făcut şi propuneri care reprezintă o
lu cra re de ani de zile. Dacă privim Biserica O rtodoxă Rom ână num ai
p rin prism a dorinţelor, nu putem vedea totuşi ce s-a r e a liz a t;
— Va trebui m odificată m aniera de lucru în tru c ît acum toate se
centralizează la P atriarh ie, dar nu pot fi toate soluţionate, ci trebuie
puse, analizate şi soluţionate şi pe plan local, de către fiecare eparhie
în p arte ;
— In problem a salarizării personalului bisericesc şi nu num ai, s-au
făcut m ultiple şi rep etate dem ersuri la forurile de resort. S-au p u rta t
discuţii cu fostul şi cu actualul prim -m inistru. Problem a a răm as însă la
stadiul de prom isiuni ;
— Este de acord cu întocm irea unei m oţiuni a A dunării N aţionale
Bisericeşti în acest sens ;
— încadrarea învăţăm întului teologic sem inarial şi u n iv ersitar în
circuitul învăţăm întului laic corespunzător, este o realitate şi răspunde
cerinţelor m oral-sociale de astăzi ;
— A vantajele înscrierii învăţăm întului teologic în circuitul celui
de S tat au prio ritate faţă de unele rezerve şi g reu tăţi inerente unei re 
organizări. A portul operant al Comisiei speciale p entru
învăţăm întul
teologic, sub conducerea I.P.S. M itropolit Daniel este evident ;
— S tabilirea criteriilor de organizare şi funcţionare a şcolilor teo
logice, sem inariale şi universitare, prin in trarea lor în circuitul învă
ţăm întului de S tat corespunzător (plan de învăţăm înt, program ă an aliti
că, recru tarea şi num irea cadrelor didactice, exam enul de adm itere şi
cel de bacalaureat) ;
— P redarea religiei în şcolile de S tat tre b u ie realizată
complet,
în pofida oricăror greutăţi sau obstacole, cerîndu-se, în acest sens, o
evidenţă de la toate eparhiile, cu nu m ăru l preoţilor şi laicilor care pre
dau religia şi a şcolilor în care n u se predă încă, precum şi studierea
p o sibilităţilor de salarizare a celor care predau orele de religie ;
— M anualele reprezintă o problem ă de m are im portanţă şi actua
litate, dar şi o m uncă titanică, vizînd nu num ai diferitele nivele de în
v ăţăm în t teologic (Şcolile de cîntăreţi bisericeşti, Sem inariile teologice
liceale şi F acultăţile teo lo g ic e ; şi «Educaţia m oral-religioasă» p en tru
învăţăm întul de Stat), ci şi n u m ăru l m are de şcoli teologice şi de S tat,
-care im pun necesitatea acestora, în plus revizuirea şi reed itarea celor
existente. A ceastă situaţie tre b u ie p rivită şi în context cu posibilităţile
econom ico-financiare actuale ale Bisericii şi a necestăţii de a se prelua
o p arte din ele de către tipografiile eparhiale ;
— Este nevoie de o re stru c tu ra re a Sectorului A teliere din cadrul
In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune Ortodoxă, după o tehnică m odernă
B.O. R. — 10
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avansată şi cu cadre de specialitate — obiectiv ce urm ează a fi atins
odată cu punerea în funcţiune a Com plexului de la Popeşti-L eordeni ;
— S itu aţia financiară precară a Casei de pensii, dato rată unor cau
ze obiective, necesită un apel continuu şi stă ru ito r pe lîngă fiecare e p a r
hie p e n tru respectarea prevederilor legale privind Casa de pensii, p re 
cum şi la organele com petente de S tat p e n tru obţinerea de subvenţii
anuale sau a integrării Casei de pensii în rîn d u l celorlalte institu ţii Si
m ilare de S t a t ;
— S-au făcut dem ersuri de către P a tria rh ia R om ână la forurile
com petente de S tat, p e n tru a se respecta prevederile Legii funciare, în
priv in ţa d reptului de îm p ro p rietărire a parohiilor şi m înăstirilor ;
— Potrivnici ai Bisericii O rtodoxe Rom âne se vo r găsi şi se vor
m anifesta totdeauna.
în final, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t supune ple
nului A dunării N aţionale B isericeşti propunerea de a se lua act de r a 
poartele com isiilor perm anente pe m arginea dărilor de seam ă ale sec
toarelor A dm inistraţiei P atriarh ale, în legătură cu activitatea d esfăşura
tă în cursul anului 1991, precum şi de problem ele esenţiale subliniate
în luările de cuvînt, şi, în consecinţă, a-şi exprim a acordul la propune
rile care s-au făcut.
Ca urm are, A dunarea N aţională Bisericească h otărăşte :
— Ia act cu aprobare de activitatea Bisericii O rtodoxe R om â
ne în anul 1991, înfăţişată în dările de seamă ale sectoarelor A d m inistraţiei Patriarhale şi îşi exprim ă acordul cu referatele şi pro
punerile făcute de comisiile perm anente ale A dunării Naţionale
Bisericeşti.
— Este de acord cu «M oţiunea» întocm ită de Comisia specială,
sub conducerea I.P.S. M itropolit A ntonie al Ardealului, care va fi
adresată forurilor legislative şi executive centrale ale Statului, pri
vind dobîndirea dreptului Bisericii O rtodoxe Române de salarizare
integrală a personalului bisericesc, a cadrelor didactice seminariale
şi a celor care predau «Educaţia moral-religioasă», în învăţăm întul
şcolilor de Stat, precum şi retrocedarea bunurilor bisericeşti avute
pînă în anul 1948, p en tru a putea desfăşura o activitate caritativfilantropică corespunzătoare. (T extu l M oţiunii se publică în anexă
la sfîrşitul acestui Sum ar, n.r.).
— Este de acord, de asemenea, ca în vederea soluţionării ca
zurilor şi problem elor de im portanţă majoră, precum şi a concreti
zării propunerilor şi sugestiilor făcute, să se acţioneze n u num ai de
către C entrul patriarhal, ci şi pe plan local, de fiecare eparhie în parte.
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— Să se continue dem ersurile, la orice nivel bisericesc, p entru
aplicarea prevederilor legale în vederea realizării integrale a pre
dării orelor de «Educaţie moral-religioasă», în învăţăm întul şcolilor
de Stat.
— Aprobă planul editorial al In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune
Ortodoxă pe anul 1992 şi urm ătorii, în ordinea priorităţilor stînd
m anualele, la care să-şi dea aportul şi tipografiile eparhiale.
— Este de acord cu tehnologizarea m odernă a atelierelor In sti
tu tu lu i Biblic, cu accentuarea atenţiei asupra calităţii produselor şi
cu prospectarea pieţii de desfacere a acestora.
— Să se insiste, în continuare, asupra apelului făcut atît la
eparhii, p entru respectarea prevederilor legale referitoare la pensii,
cît şi la organele com petente de S ta t p en tru acordarea de subvenţii
anuale Casei de pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii O rtodoxe
Rom âne, sau încadrarea acesteia în rîndul celorlalte in stitu ţii sim i
lare de Stat.
Epuizîndu-se exam inarea lucrărilor înscrise în ordinea de zi,
P rea F ericitul P ă rin te P a tria rh TEOCTIST declară închisă sesiunea
ordinară de lucru a A dunării Naţionale Bisericeşti, pe anul 1991, n u
înainte de a m u lţu m i participanţilor p en tru contribuţia adusă în
cadrul acesteia şi ataşam entului m a nifestat faţă de Biserica O rto
doxă Română şi problem ele ei vitale de azi.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

ANEXĂ
T extul M oţiunii adresată de A dunarea N aţională
B isericească: GUVERNULUI ROMÂNIEI,
SENATULUI ROMÂNIEI,
CAMEREI DEPUTAŢILOR.

«A dunarea N aţională B isericească în tru n ită în şedinţa anuală de
lucru, în ziua de 22 ianuarie 1992, deliberînd asupra dărilor de seam ă,
pe sectoare, privind activitatea Bisericii O rtodoxe Rom âne pe anul 1991,
a lu at cunoştinţă cu îng rijo rare de u rm ătoarele situaţii şi cerinţe im pe
rioase actuale p e n tru îm plinirea m isiunii bisericeşti străm oşeşti :
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1. P rin actul de secularizare a D om nitorului A lexandru Ioan Cuza,
B iserica O rtodoxă R om ână a fost deposedată de b unurile ei. I s-a acor
dat, în schim b, salarizarea integrală a personalului bisericesc, d rep t
dobîndit şi respectat pînă în anul 1948. D upă această dată personalul
bisericesc n-a m ai p rim it de la s ta t decît o contribuţie m odestă care, în
prezent, nu m ai acoperă nici chiar cuantum ul im pozitului pe salariul
cuvenit.
2. O situaţie sim ilară au avut-o şi sem inariile teologice pînă în
anul 1948, fiind cuprinse în reţeau a învăţăm întului de s ta t a tît în ce
priveşte salariile corpului didactic şi adm inistrativ, cît şi bursele elevilor.D upă această dată susţinerea acestor şcoli a răm as num ai în sarcina
Bisericii, situaţie care persistă şi astăzi, deşi sem inariile teologice au
in tra t, începînd cu anul 1991, în circuitul învăţăm întului de sta t liceal.
3. în urm a Protocolului încheiat în tre M inisterul Învăţăm întului şi
Ş tiin ţei şi S ecretariatul de S ta t p e n tru Culte, s-a introdus, începînd cu
anul 1990, p redarea orei de Educaţie m oral-religioasă în învăţăm întdl
de stat, p rim a r şi gim nazial, fa p t prevăzut şi g a ra n tat de C onstituţia
actuală a Rom âniei. Dar, s-a constatat că unele inspectorate şcolare
terito riale nu respectă actele norm ative respective şi n u le tra n sm it
şcolilor în subordine.
În urm a acestor constatări, A dunarea N aţională Bisericească, orga
n ul central deliberativ al Bisericii O rtodoxe Rom âne, alcătu it din re p re 
zentanţi ai clerului şi credincioşilor din întreaga ţară, se consideră în d a
torată să in terv in ă la forurile legislative şi executive centrale ale S ta
tu lu i p en tru soluţionarea cuvenită a acestor în d rep tăţite cereri :
— A cordarea integrală a salarizării personalului bisericesc în
rap o rt cu studiile şi funcţia ocupată în Biserică, precum şi asigurarea
pensiilor cuvenite personalului bisericesc ;
— în cad rarea sem inariilor teologice liceale cu aceleaşi d rep tu ri ale
celorlalte şcoli din cadrul în v ăţăm întului de s ta t lic e a l;
— Educaţia m oral-religioasă în înv ăţăm în tu l de stat, prim ar şi
gim nazial, să fie in teg rată ca disciplină în program a şcolară anuală cu
acelaşi s ta tu t de funcţionare al celorlalte discipline didactice, avînd în
vedere însem nătatea ei fundam entală în viaţa spiritual-m orală a nea
m ului rom ânesc ;
— R etrocedarea b u n u rilo r bisericeşti pe care le-a a v u t pînă la
venirea regim ului com unist, în 1948, p e n tru a putea in iţia şi desfăşura
activitatea caritativ-filantropică a Bisericii.
— Sperăm că aceste doleanţe vor fi îndeplinite în sp iritu l dreptăţii».
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SFÎNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
Sum arul şed in ţei de lucru din 23— 25 ian u a rie 1992
Potrivit convocării Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST, făcută In con
form itate cu p revederile art. 12 din S tatutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii O rtodoxe Române, în zilele de 23, 24 şi 25 ian u arie 1992 a av u t loc în tru 
nirea Sfîntului Sinod plenar, la reşedinţa patriarhală din Bucureşti.
Şedinţa se deschide la ora 10.00 de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t is t.
Se rosteşte rugăciunea «Îm părate ceresc».
La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte se d ă citire apelului nominal
de către P. S. Episcop-vicar patriarhal Nifon Ploieşteanul, secretarul Sfîntului Sinod.
C onstatîndu-se prezenta regulam entară, Prea Fericitul P ărinte P atriarh declară
deschise lucrările Sfîntului Sinod.
In continuare, în cuvîntul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh
TliOCTIST ara tă eă Sfîntul Sinod a re o ordine de zi foarte bogată şi, avînd în
vedere că unii dintre II.PP.SS. M itropoliti vor m erge la Iaşi pentu aniversarea
Unirii de la 24 ianuarie, este necesar să se hotărască dacă se lucrează în comisii
sau dacă se face o selectare de tem e p entru a fi exam inate unele dintre ele cu
prioritate.
în urma opiniilor exprim ate, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Lucrările vor Ii exam inate mai în tîi în com isiile sinodale şi apoi vor
li supuse hotărîrii plenului SIîntului Sinod.
Sc dă apoi citire com ponenţei com isiilor sinodale, după care se reparti
zează lucrările pe comisii, potrivit prolilului.
După repartizarea lucrărilor, I. P. S. M itropolit N estor al O lteniei, preşe
dintele Com isiei pentru canonizarea siinţilor români şi al Comisiei canonică—
juridică şi pentru disciplină, propune ca reieratul cu rezultatul cercetărilor
C om isiei pentru canonizarea siinţilor rom âni să lie supus direct exam inării
plenului SIîntului Sinod, lără a mai trece prin Comisia canonică.
Apreciind oportună propunerea tăcută, SIîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca reieratul Com isiei pentru canonizarea siinţilor români să
lie supus dezbaterii plenului SIîntului Sinod.
T em ei nr. 181/1992 — Referatul Comisiei pentru canonizarea sfinţilor români,
p rczentat de P. S. Episcop Epifanie al Buzăului.
Din referatul respectiv reiese că s-au făcut studii, cercetări si propuneri p en
tru canonizarea cuviosului Daniil Sihastru, binecredinciosului voievod
Ştefan cel
Mar?, voievodului m artir C onstantin Brîncoveanu cu cei p atru fii ai săi : Constantin,
Ştefan, Radu, M atei şi sfetnicul Enache, respectîndu-se prevederile canonice orto
doxe cu privire la canonizarea de sfinţi.
De asem enea, rezultă că s-au întocm it tom osurile de canonizare, slujbele cu
polieleu şi sinaxarele pentru cuv. Daniil Sihastru şi dreptcredinciosul voievod Ştefan
(e l M are, iar pentru acesta din urm ă s-a întocm it şi acatistul. Pentru cinstirea lud
Constantin Brîncoveanu şi a celor m artirizaţi îm preună cu el s-a propus folosirea
slujbei unui îm părat creştin (Constantin cel Mare), pînă cînd prin grija A rhiepisco
piei
Bucureştilor se va întocmi
slujba respectivă.
S-a propus, totodată, ca dată de sărbătorire, ziua
de 2 iulie p entru cuv.
Daniil Sihastru şi dreptcredinciosul voievod Ştefan cel M are, iar pen tru m artirul
C onstantin Brîncoveanu, ziua de 21 mai sau 16 august, icoanele lor urm înd a fi
pictate prin grija eparhiilor respective.
D iscuţiile purtate în plenul Sfîntului Sinod s-au referit atît la problem a cano
nizării de sfinţi rom âni în general, cît şi cu privire la fiecare din propunerile de
canonizări, în special.
I.
P. S. M itropolit A ntonie al A rdealului şi I. P. S. M itropolit Daniel al M oldo
vei şi Bucovinei au propus ca hotărîrea de canonizare ce se va lua să fie pentru
i:ngrup de sfinţi români aleşi dintre aceia care vor avea receptare în evlavia
populară şi nit o hotărîre de canonizări individuale. Succesiunea istorică să aibă loc
în studiere şi docum entare, dar canonizarea să se proclam e o d ată pentru mai m ulţi
sfinţi.
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S-a precizat necesitatea respectării ho tărîrii sinodale anterio are privind in sti
tuirea «Duminicii tuturor sfntilor români» şi înscrierea ei in calendar, hotărîrea care
p r e v e d e : generalizarea cultului sfinţilor rom âni cu cinstire locală, canonizaţi de
Biserica noastră prin h otărîrea Sfîntului Sinod nr. 3622/1950, înscrierea lor în calen
darul tu turor e p a rh iilo r; înscrierea în calendarele eparhiilor şi generalizarea cu ltu 
lui sfinţilor rom âni cinstiţi de a lte Biserici O rtodoxe şi care sîn t am intiţi de dife
rite m artirologii, sinaxare, calendare etc., precum şi studierea şi cercetarea sfinţilor
români, intraţi în evlavia populară cu cinstire pe plan local, dar necanonizaţi pînă
acum de Biserică (Hotărîrea. nr. 2912/1989).
S-a relevat necesitatea ca eparhiile să fie cooptate în această am plă lucrare
de cercetare şi docum entare.
Discuţiile pu rtate în plenul Sfîntului Sinod au dus la concluzia că este necesar
ca lucrările comisiei pentru canonizarea sfinţilor rom âni şi a colaboratorilor cooptaţi
de aceasta, să sc îndrepte cu prioritate asupra cuvioşilor, ierarhilor, m artirilor şi
dreptcredincioşilor voievozi români, a căror cinstire se află în evlavia populară şi
în legătură cu care receptarea canonizării ar fi unanimă.
Ca urm are, de comun acord, s-a întocm it urm ătoarea listă cu nume de sfinţi,
asupra cărora să se îndrepte cercetările co m isie i:
1. Sfîntul Cuvios Gherman din D obrogea
20 febr.
2. Sfîntul Ierarh G helasie de la Rîmeţ
30 iun.
3. Sfîntul Cuvios Daniil Sihastrul
18 dec.
4. D reptcredinciosul voievod Ştefan cel M are al Moldovei
2 iul., îm
preună cu Cuv.
D aniil Sihastru
5. Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuţi
6. Sfîntul Cuvios Ioan d e la Prislop
7. Sfînta C uvioasă Teodora de la. Sihla
8. Sfinţii M artiri C onstantin V odă Brincoveanul, cu
cei patru fii ai s ă i : Constantin, Ştefan, Radu,
Mateii şi Sfetnicul Enache
21 mai
9. Sfîntul Ierarh m artir Antim Ivireanul
10. Sfîntul Ierarh Iosif M ărturisitorul din M aram ureş
11. Preotul M ărturisitor Ioan din G aleş
21 oct.
12. Preotul M ărturisitor M oise M ăcinic din Sibiel
13. Sfîntul Cuvios A ntonie de la Iezerul V îlcea
14. Sfîntul Ierarh Iosif cel M ilostiv, M itropolitul Moldovei
15. Sfîntul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul.
In urma discuţiilor pu rtate privind stabilirea listei p rio ritare p entru canoni
zarea sfinţilor români, şi a modului în c a re se vor desfăşura lucrările com isiei în
vederea proclam ării canonizării lor, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Ia act cu m u lfum iti de stadiul lucrărilor com isiei pentru canonizarea
slintHor rom âni
— Sfîntul Sinod reactualizează hotărîrea sa nr. 292/1980 şi adresează
I. P. S. M itropolit N estor al O lteniei, rugăm intea de a intensifica şi urgenta
lucrările Com isiei de cercetare, docum entare şi de întocmire, după caz, a tro
parelor, sinaxarelor, slujbelor şi tomosurilor de canonizare, pentru sfinţii din
lista care s-a întocm it de Sfîntul Sinod, pentru ca acestea să lie cercetate şl
aprobate pînă la data de 21 iunie 1992 — Duminica Tuturor Sfinţilor.
— In ziua de 21 iunie 1992 — Duminica Tuturor Sfinţilor, se va face
proclamarea «Duminicii tuturor sfinţilor rom âni» care se va serba în Duminica
a doua după Rusalif — 28 funie 1992, precum şi proclamarea canonizării sfin
ţilor români din lista întocm ită de Slîntal Sinod.
— In acest scop, Comisia pentru canonizarea sfinţilor români va întocm i
şi prezenta sfintului Sinod întreaga docum entaţie cerută d e hotărîrea nr. 292/
1989, p r iv in d :
a. Proclamarea Duminicii tuturor stinţilor români.
b. Proclamarea generalizării cultului sfinţilor români canonizaţi prin
hotărîrea Sfîntului Sinod nr. 3622/1950.
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c. Inscrierca în caicndarul Bisericii O rtodoxe R.omâne şi proclama
rea cinstirii sfinţilor români care sînt cinstiţi de alte Biserici O rtodoxe şi
care se află in mineie, sinaxare, martirologii etc., ale altor Biserici.
d. Proclamarea canonizării sfinţilor din lista întocm ită de Silntul Sinod.
— R eprezentarea în icoane a slintilor români a căror canonizare se va
proclama, se va lace prin grija eparhiilor respcctive. Ele vor fi cooptate de
com isie atît Ia întocm irea docum entaţiei de canonizare, cit şi ia pictarea
icoanelor siinţilor, care vor consacra imaginea personalităţii spirituale a sfin
ţilor respcclivi.
— Programul privind proclamarea canonizării sfinţilor romă ni şi a slu j
belor religioase legate de aceasta se va întocm i de către com isie, incluzînd
slujbele ce vor avea loc la biserica Sfîntul Gheorghe din Capitală, unde se
află m orm întul lui Constantin Brincoveanu şi cele care vor avea loc la
m înăstirea Putna, unde se află m orm întul lui Şteian cel Mare.
— In Pastorala din Duminica O rtodoxiei pe anul 1992 se va releva do
rinţa şi hotărirca Sfîntului Sinod privind canonizarea în acest an a unor sfinţi
români.
Inchcindu-se dezbaterea asupra acestei probleme, Prea Fericitul Părinte
Patriarh suspendă şedinţa pentru exam inarea lucrărilor în
com isii şi în to c
mirea reieratclor de prezentare.
Lucrările Sfîntului Sinod, se reiau în plen, vineri 24 ianuarie, la ora 10,00,
sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte P atriarh Teoctist.
După rostirea rugăciunii «îm părate ceresc», Prea Fericitul Părinte Preşedinte
invită pe P. S. Episcop A ndrei al A lba Iuliei, să prezinte referatele Comisiei pentru
doctrină, viată religioasă şi pentru m înăstirj în legătură cu problem ele repartizate :
T em ei nr. 9823/1991 — D ările de seam ă ale eparhiilor privind situaţia asociaţiei
«O astea Domnuluii».
Din studierea referatului asupra problem ei rezultă faptul că după aprobarea
reînfiinţării asociaţiei «Oastea Domnului», la cererea acesteia, Sfîntul Sinod i-a
aprobat statutul de funcţionare şi a rînduit ca P. S. Episcop-vicar Serafom Făgărăşanul, să-i îndrum eze pe cit posibil activitatea acesteia, tinînd seama de specificul
ei şi de dorinţa Sfîntului Sinod de a o integra în v:-a.ţa religioasă a parohiilor.
A vîndu-se în vedere luările de cuvînt din partea I. P. S. M itropolit N icolae al
Banatului, P. S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul, P. S. A rhiereu-vicar Casian
G ălăţeanul, P. S. A rhiereu-vicar Ioan Crişanul, P. S. Episcop-vicar Irijieu Bistriţeanul, P. S. A rhiereu-vicar loacham V asluianul, P. S. Episcop — Tiinotei al A radului,
P. S.Episcop A ndrei al Alba Iuliei, precum şi recom andările
Prea Fericitului
P atriarh Teoctist, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de faptul că activitatea asociaţiei nOastea Dom nului» nu se
deslăşoară şi nu se manifestă in toate eparhiile în mod unitar, iar pe alocuri
so ivcsc acţiuni separatiste, cu tendinţe neoprotestante.
— Pentru a preîntîm pina separarea dc parohii a grupărilor O astei Dom
nului, S tîntul Sinod apelează la m em brii săi pentru a îndruma pe preoţi să
mani Ieste deschidere laţ ă de m em brii asociaţiei O astea Domnului, să-i aPr°pie de biserică, fiind prezenţi în m ijlocul lor, fie Ia adunările din biserici, fie
la cele din casele de adunare, pentru a le îndruma activitatea şi a-i feri de
înstrăinare.
— Credincioşii asociaţiei «Oastea Domnului» să fie cooptaţi în activită
ţile parohiale, în organele parohiale şi în activitatea social-caritativă a Bise
ricii.
— A tît ierarhii Bisericii cît şi preoţii să m aniieste, jn mod deschis, o
im plicare mai profundă, pentru a imprima asociaţiei «Oastea Dom nului^ încre
dinţarea că face parte din Biserica Ortodoxă.
— Să fie sprijinită asociaţia pentru convocarea Congresului său general.
— Siîntul Sinod adresează P. S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul rugă
m intea de a-şi spori legăturile cu Statul frăţesc al O astei şi cu centrele epar
hiale, pentru a putea avea în permanenţă o im agine de ansamblu reală despre
situaţia O astei Domnului, care să fie
cunoscută şi de Sfatul frăţesc şi de
Biserică, iar eventualele solicitări ale
A sociaţiei, să lie aduse la cunoşiin a
S lîn tu lu i Sinod.
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T em ei nr. 284 1092 — Referatul P. C. Pr. C onstantin Pârvu, vicar adm inistrativ,
privind data serbării Sfintelor Paşti tn anul 1993.
Din referatul respectiv reiese că în anul 1993 Sfintele Paşti se vor sărbători
duminică, 18 aprilie.
D iscuţiile p urtate în plenul Sfîntului Sinod, rap o rtate şi la dorinţa Sfîntului
Sinod de a canoniza o seam ă d e sfinţi români în an u l 1992 şi de a proclam a gene
ralizarea cultului sfinţilor români canonizaţi prin hotărîrea nr. 3622/1950, au relev at
necesitatea întocm irii unui calendar unitar pen tru întreaga Biserică O rtodoxă
Română. în deplin acord cu rSnduielile calendaristice şi tipiconale.
U rm are discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, v iată
religioasă şi pentru m înăstiri, Sfîntul Sinod h o tărăşte :
— Ia act că în anul 1993 Sfintele Paşti va li sărbătorit duminică,
18 aprilie.
— Slîntul Sinod încredinţează P. S. Episcop-vicar Roman lalom iteanul,
cu acordul P. S. Sale, sarcina întocm irii calendarului bisericesc pe anul 1993,
spre a ii pus la dispoziţia Editurii Institutului Biblic pentru toate eparhiile
din Patriarhia Română.
T em ei nr. 354/1992 — Referatul privind Pastorala Sfîntuhtf Sinod în legătură
cu colecta pentru Fondul central misoonar din Duminica Ortodoxiei din anul 1992.
In urma exam inării proiectului pastoralei şi a îm bunătăţirilor care i s-au adus
de Comisia pentru doctrină, viată religioasă $i pen tru mînăstins, precum şi în
■discuţiile purtate in plen, Sfîntul Sinod h o tă ră şte :
— Aprobă textu l Pastoralei Siîntului Sinod privind colecta pentru Fondul
contrai misionar din Duminica O rtodoxiei pe anul 1992, în lorma definitivată
de către Sfîntul Sinod.
— Sectorul II al A dm inistraţiei Patriarhale este îndatorat cu m ăsurile
de tipărire şi trim itere a acestei pastorale către toate eparhiile din cuprinsul
Patriarhiei Române, potrivit num ărului de unităţi bisericeşti parohiale şi
monahale, îm preună cu instrucţiunile necesare în această privinţă. Instruc
ţiunile adresate preoţilor vo r cuprinde explicaţii cu privire Ia utilizarea Fon
dului central misionar.
T em ei nr. 10063'1991 — A dresa P. S. A rhiereu-vicar Casian G ălăţeanul, privind
linele aspecte ale activităţii Societăţii naţionale a femeilor ortodoxe.
Comisia pentru doctrină observă că adresa respectivă relevă unele aspecte
pozitive din activ itatea acestei societăţi ca re şi-a organizat filoale la Timişoara,
Calaţi, Brăila, Tecuci, intensifieîndu-şi acţiu n ile cu caracter m oral-religios şi
'.ocial-caritativ.
T otodată, comisia reţine şi faptul că asupra proiectului de S tatut pentru care
«e solicită aprobarea Sfîntului Sinod, nu au făcut propuneri decît eparhiile Sibiului,
Timişoarei şi Buzăului îneît în această situaţie nu poate fi aprobat de c ă tre Sfîntul
Sinod.
A vînd în ved ere aceste constatări şi ţinînri seam a de propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru m înăstiri, Sfîntul Sinod h o tărăşte :
— Adresează mem brilor Siîntului Sinod rugămintea de a îndruma pe
preoţi să încurajeze activitatea Societăţii naţionale a lem eilor ortodoxe In
cadrul parohiilor, cu precădere spre lucrarea social-umanitară şi misionară.
— Eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române cu excepţia celor ce au
trim is sugestiile lor, sînt îndatorate să răspundă la adresa Cancelariei Sf. Si
nod nr. 7568/1991 şi să trimită sugestii şl propuneri privind îm bunătăţirea
Statutului acestei societăţi.
— P. S. A rhlereu-vicar Casian Gălăţeanul — îndrum ătorul Societăţii
naţionale a lem eilor ortodoxe — va ţine seama ca la definitivarea proiectului
de statut, să se încadreze lucrarea societăţii în viata parohiilor noastre.
T em ei nr. 395/1992 — Referat privind situ aţia Fondului solidarităţii creştine.
Din referatul de prezentare a problem ei reiese că în «nii 1990 şi 1991 sum ele
carc s-au colectat pentru Fondul solidarităţii creştine din contribuţia de 0,50% la
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bugetul dc venituri şi cheltuieli al unităţilor bisericeşti, a îm plinit m ulte rosturi deîn tr-aju torare a bisericilor noi în construcţie, a unelor loca<şu/ri de cult dem olate,
sau pentru şantiere de pictură bisericească, aflate în lucru.
Sc constată însă că 62 de protoierii din ţară n-au depus pentru anul 1991 nici
o sum ă pentru Fondul solidarităţii oreştine, fapt care răm tne inexplicabil, av înd în
vedere scopurile fondului respectiv, cu toată criza financiară, care este generală.
De aceea, în urm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisied pen tru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru m înăstiri, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Exprimă m ulţum iri eparhiilor şi tuturor unităţilor bisericeşti care a u
înţeles scopul major pe care îl îm plineşte Fondul solidarităţii creştine şi au
răspuns acestuia prin contribuţia acordată.
— Se va continua şi în anul 1992 acţiunea de trim itere în contul A d m i
nistraţiei Patriarhale, a contribuţiei dc 0.50 din bugetul de ven itu ri şi chel
tuieli al liecărei unităţi bisericeşti, pentru Fondul solidarităţii creştine.
— C entrele eparhiale sînt rugate să sprijine această acţiune pentrum u l 1992 şi să îndrum e protopopiatele şi unităţile bisericeşti care n-au tri
mis sum ele cuvenite pe anul 1992 să trimită aceste restanţe în contul indicat,,
pentru ca Fondul solidarităţii creştine să-şi poată îndeplini scopul pentru carea losi instituit dc către Siîntul Sinod.
Tem ei nr. 257,7092 — Adresa M itropoliei O lteniei nr. 29/1992, privind reînfiin
ţarea m in ă stirilo r: Sado va-, com. Sadova, jud. Dolj, şi Dealu Mare, com. Borăscu,
jud. Gorj şi a schitului Popînzăleşti, com. D răgoteşti, jud. Dolj.
Ţinînd seama de recom andarea I. P. S. M itropolit N estor al O lteniei şi de
faptul că există condiţii pentru reluarea activităţii acestor locaşuri m onahale pentru^
călugări ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru m înăstiri,
S iîntul Sinod h otărăşte :
— In tem eiul prevederilor art. 8 din Regulam entul pentru organizarea
vieţii monahale, aprobă reînfiinţarea mînăstirilor Sadova, jud. Dolj şi Dealu
Mare, jud. Gor/', am bele cu destinaţia pentru călugări.
—Se va comunica M itropoliei O lteniei că, în tem eiul prevederilor art. 9
din acelaşi Regulum ent cînliintarea sau desfiinţarea unui schit se face de
chir luthul locului, la propunerea Consiliului eparhial».
Tem ei nr. 330 1992 — A dresa A rhiepiscopiei Tîrgoviştei nr. 90/1992, privind'
transform area a 5 schituri în m înăstiri.
A vînd în vedere vechim ea şi 'im portanta istorică, precum şi aportul pe care îl
aduc aceste aşezăm inte m onahale la form area spirituală şi m oral-religioasă a c re
dincioşilor din zonele re sp e c tiv e ;
Ţinind seama dc recom andarea chiriarhului locului, I. P. S. Arhiepiscop V asile
ni Tîiyoviştei.
In baza prevederilor art. 10 din «Regulamentul p en tru organizarea vieţii
monahalei> şi la propunerea Com isiei pentru doctrină, v£<aţă religioasă şi pentruniinăs'iri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă transformarea în m înăstiri, pentru călugări a urm ătoarelor
sc h itu ri:
1. Schitul Slănic, com. Aninoasa, jud. A rgeş
2. Schitul Ciocanul, com. Bughea de Jos, jud. A rgeş
3. Schitul Cetătuia, com. Cetăţeni, jud. Argeş
4. Schitul Bunea, com. Brăneşti, jud. Dîmboviţa
5. Schitul Peştera lalomicioarei, jud. Dîmboviţa
T em ei nr. 186/1992 — Scrisoarea P. S. Episcop Emilian Birdaş cu propuneriprivind revigorarea vieţii religioase la Biserica O rtodoxă Română.
Din scrisoarea P. S. Episcop Emilian Birdaş, adresată Sfîntului Sinod, Com isia
reţine o seam ă de sugestii in problem e de natură misionară, pastorală şi de adm i
nistraţie bisericcască şi anume :
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— reînliintarea parohiilor desfiinţate prin arondare ;
— conştientizarea vocaţiei şi m isiunii preoţeşti Iată de zclitism ul s e c ta r ;
sectar ;
— implicarea preotim ii în lucrarea carilativă şi socială ;
— reorganizarea cursurilor de Îndrumare pastoral-misionară ;
— renunţarea preoţilor Ia navetism şi stabilirea lor în parohii, mai ales
în cele afectate de prozelitism ;
— olicierea cu regularitate a slu jb e lo r;
— vizitarea familiilor credincioşilor in mod sistem atic pentru a-i întări
în credinţă, a-i m îngîia în necazuri, a-i s fă tu i;
— oficierea slujbelor religioase după un anumit program ;
— ocuparea imediată a posturilor vacante de preoţi pentru a evita
intervenţia sectelor ;
— cunoaşterea tuturor credincioşilor din parohie şi nevoilor lor spi
rituale ;
. — îndrumarea clerului de a se abţine do la orice maniiestări incompa
tibile cu statutul şi m isiunea preoţească etc.

A preciind că propunerile P. S. Episcop Emilian sînt binevenite şi că punerea
lo r în aplicare ar reînnoi unele m ăsuri de ordin m isionar-pastoral luate anterior de
Sfîntul Sinod şi ar putea constitui un stim ulent în lucrarea preoţilor care să ducă
la prom ovarea vieţii re lig io a se ;
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viată religioasă şi pentru m înăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Adresa P. S. Episcop Emilian Birdaş v a li înm înată fiecărui membru
al Sfîntului Sinod ca docum ent de lucru pentru activitatea pastoral-misionară
şi social-caritativă din eparhie.
Tem ei nr. 8613/1991 — Dările de seam ă ale centrelor eparhiale privind activi
ta te a de asistentă religioasă si sorial-canitativă desfăşurată în eparhii în anul 1991.
Din datele com unicate Cancelariei Sf. Sinod rezultă că 267 preoţi acordă asis
tentă religioasă în spitale, 58 în az£le de bătrîni, 80 în orfelinate, 34 în p eniten
ciare ; au am enajat 23 de capele în spitale, 5 în azile de b ătrîn i şi orfelinate, 5 în
penitenciare, în toate aceste aşezăm inte activitatea de asistentă religioasă ftând îm
p le tită cu cea de asistentă socială şi caritativă.
Fiind inform at despre aceste activităţi şi de rolul lor în redresarea moral-spin tu a lă a societăţii actuale, prin rezultatele obţinute, la propunerea Comisiei pentru
■doctrină, viată religioasă şi pentru m înăstiri, Sfîntul Sir.od h o tăT ăşte:
— Ia act cu binccuvîntări de activitatea de asistentă religioasă şl asis
tentă socială deslăşurată de preoţi în azile şi cămine de bătrîni, orfelinate,
spitale, penitenciare etc.
— Se va continua şl spori această activitate sub îndrumarea centrelor
eparhiale, cu rezultate tot mai Irumoase, ca mărturie a lucrării şi misiunii
Bisericii, în opera de asistentă religioasă şi socială.
T em ei nr. 8612/1991.
Dările de seam ă ale centrelor eparh iale privind ajutorarea familiilor din zo
n ele calam itate din M oldova şi Banat, în urm a inundaţiilor şi a cutrem urelor din
v^ra anului 1991.
Din referatul inform ativ în cauză, reiese că la apelul P atriarhiei Române şi al
centrelor eparhiale s-a organizat colectarea de ajutoare, ca re în final au însum at
57.165.36Mei, 2448 tone cereale şi însem nate cantităţi de alim ente diferite, îm bră
căminte, obiecte de uz casnic şi de uz gospodăresc, medicamente, m ateriale de con
strucţie şi altele, oare au fost d irijate către centrele eparhiale ale A rhiepiscopiei
Timişoarei, A rhiepiscopiei Sucevei şi Episcopiei Romanului şi Huşilor, spre a fi re
partizate sinistraţilor.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, v iaţă religioasă şi p entru m înăstiri
S fîntul Sinod h o tărăşte :
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— Ia act de rezultatele colectei în bani şi alim ente, îm brăcăminte, obiec
te de uz gospodăresc, m ateriale de construcţie şi altele, colectate prin unită
ţile bisericeşti din tară pentru ajutorarea sinistraţilor din Banat, din vara
anului 1991.
— Exprimă m ulţum iri Patriarhiei Române şi centrelor eparhiale care au
organizat strîngerea ajutoarelor şi distribuirea lor către sinistraţii din A rhiepis
copia Timişoarei, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Episcopia Romanului
şi Huşilor, precum şi tuturor clericilor şi credincioşilor care şi-au exprim at
spiritul de solidaritate şi într-ajutorare Iată de cei aliaţi în suferinţă.
—
Se vor da publicităţii rezultatele acestor acţiuni caritative şi so
ciale, cu m ulţum iri din partea A rhiepiscopiei Timişoarei, Arhiepiscopiei S u 
ce ve i şi Rădăuţilor şi Episcopiei Rom anului şi Huşilor, ai cărora credincioşi
sinistraţi au beneliciat de ajutoarele trimise.
T em ei nr. 376/1992 — A dresa Institutului Biblic şi de M isiune al Bisericii O r
todoxe Române nr.76/1992, privind constituirea Societăţii Biblice din România.
Din corespondenta în cauză, rezultă că la 3 decem brie 1991 a av u t loc la F a
cultatea de teologie a U niversităţii din Sibiu, şedinţa delegaţilor Bisericilor-membre, fondatoare ale Societăţii Biblice din România, care au elaborat proiectul de
Statut al acesteia.
La această întrunire au participat delegaţi ai Bisericii O rtodoxe Române, ai
Bisericii Reformate, ai Bisericii Evanghelice Luterane, ai Arhiepiscopiei rom ano-catolice din A lba Iulia, ai Bisericii A dventiste de ziua a şaptea, precum şi dl. Terje
H artberg din partea Societăţilor Biblice Unite.
La propunerea Comisieâ pentru doctrină, v ia ţă religioasă şi n în ă stiri şi în urma
discuţiilor, Sfînlul Sinod hotărăşte urm ătoarele :
— Ia act de constituirea Societăţii Biblice din România în caro Biserica
Ortodoxă Română este membră iondatoare.
— In legătură cu Statutul de organizare şi funcţionara al acesteia, reco
mandă ca în art. 5 din proiectul de Statut, term enul de •denom inatiuni» să se
înlocuiască cu «culte recunoscute din România», pentru a nu se crea contuzii
între cultele recunoscute şi secte.
— Capitolul IV din proiectul de Statut ul Societăţii Biblice din România
care este corespunzător din punct de vedere al conţinutului să tie restructu
rat, pentru a se putea ierarhiza mai bine organele de conducere ale societăţii.
In continuarea lucrărilor Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t invită pe
P.S. A rhiereu-vicar Casian G ălăţeanul să dea citire referatelo r Comisiei în vă ţă m în tu 
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, privind :
T em ei nr. 426/1992 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind organizarea, în
anul 1992, a seriei a 77-a a Cursurilor pastorale şi de educaţie m oral-religioasă.
tn urm a discuţiilor care a u av u t loc şi la propunerea Comisiei învăţăm întului
pentru pregătirea personalului1 bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă organizarea seriei a 77-a a cursurilor pastorale şi de educaţie
moral-religioasă, aplicîndu-se hotărîrile Sinodului Permanent din 26 februarie
1991, p r iv in d : durata cursurilor, seriile cursanţilor, centrele de învătăm înt la
care vor avea loc acestea, programa analitică, sistem ul de notare a cursurilor,
procedura exam enului cu care se vo r încheia cursurile şi media de absolvire
a acestora ;
— Se va ţine seama de obligativitatea programului liturgic pe toată
perioada cursurilor.
PP.SS. Episcopi-vicari şi arhierei-vicari să participe la cursuri fie pre
gătind prelegeri, iie îndrum înd program ul spiritual duhovnicesc.
— Orarul liecărui centru de cursuri va epuiza tematica din programa
seriei a 76-a, Ia care se vo r adăuga lecţii practice de metodologia predării
religiei şl programul liturgic obligatoriu.
Tem ei nr. 9823/1991 — Referatul C ancelariei Sf. Sinod privind fixarea subiectelor pentru conferinţele preoţeşti sem estriale din anul 1992.
In urm a discuţiilor pu rtate şi la propunerea Comisiei învăţăm întului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
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— Aprobă ca în cadrul conferinţelor preoţeşti din anul 1992 să se tra
teze urm ătoarele te m e :
Pentru luna &unie
Libertate şi responsabilitate In Biserică. A ctualitatea slintelor canoane in
m enţinerea unităţii şi com uniunii in Biserică.
Pentru luna noiem brie
Impreună-lucrarea dintre cler şi m ireni în activităţile misionare şi filan
tropice ale Bisericii.
T em ei nr. 10046/1991 — Solicitarea I.P.S. Arhiepiscop V asile al T îrgoviştei,
p entru înfiinţarea Sem inarului teologic liceal din Tîrgovişte, începînd cu anul şco
lar 1992— 11993.
Ţinînd seam a de solicitarea A rhiepiscopiei Tîrgoviştei, d e condiţiile care se
asigură funcţionării acestei şcoli p entru preg ătirea personalului bisericesc, precum şi
de explicaţiile date de I.P.S. A rhiepiscop V asile al Tîrgoviştei, potrivit cărora clasa
a IX-a va avea 30 de locuri iar clasa a X-a 30 de locuri, pentru elevii eparhiei c a re
în prezent se află în clasa a IX-a la Sem inarul teologic din Bucureşti.
La propunerea Comisiei învăţăm întului p en tru p reg ătirea personalului biseri
cesc, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Aprobă înfiinţarea Sem inarului teologic liceal din T îrgovişte, în c e
pînd cu anul şcolar 1992—1993, cu 30 locuri pentru clasa a IX-a, care se vor
ocupa prin exam en de adm itere şi 30 locuri în clasa a X-a, prin translerul e le 
vilor Arhiepiscopiei T îrgoviştei, care în prezent studiază Ia Sem inarul teologic
din Bucureşti.
In continuare, Prea Fericitul P ărinte P atriarh Preşedinte in v ită pe P.S. Episcop
Nifon Ploieşteanul, v icar patriarhal, raportorul Com isiei afacerilor extern e bisericeşti,
să prezinte referatul asupra lucrărilor repartizate Comisiei.

RELAŢII CU ORGANIZAŢIILE CREŞTINE INTERNAŢIONALE
A. RELAŢII CU CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR
T em ei nr. 4641/1991 — Participarea I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Buco
vinei, şi a P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, v icar p atriarhal, la în tru n irea Com itetului
Executiv şi Com itetului C entral a l Consiliului Ecumenic a l Bisericilor, Geneva, Elveţia,
20—27 septem brie 1991.
Exam inînd darea de seamă, Comisia afacerilor externe bisericeşti reţin e că
obiectivul principal al acestei întruniri l-a constituit restru ctu rarea şi organizarea
Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
In urm a discuţiilor p urtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe biseri
ceşti, Sfîntul 9inod h o tă ră ş te :
—
la act de dările de seamă privind participarea reprezentanţilor Bi
sericii O rtodoxe Române la întrunirea C om itetului E xecutiv şi Com itetului
Central al Consiliului M ondial al Bisericilor. Geneva, Elveţia, 20—27 sep tem 
brie 1991.
— Se aprobă participarea, în continuare, a I.P.S. Daniel, M itropolitul
M oldovei şi Bucovinei, şi a P.S. Episcop N ifon Ploieşteanul, vicar patriarhal,
Ia întrunirile viitoare ale C om itetului E xecutiv şi Com itetului Central ale
Consiliului M ondial al Bisericilor.
Tem ei nr. 6519/1991 — Sem inarul ortodox organizat de Consiliul Ecumenic al
Bisericilor «Reînnoire şi viaţă com unitară» al cărei director este Pr. Prof. Dr. Ion
Bria.
Cu ocazia acestui sem inar s-a sărb ăto rit şi îm plinirea a 30 de ani de cînd
Biserica O rtodoxă Rom ână a devenit membră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
In prezenta Prea Fericitului P ărinte P atriarh T eoctist şi a unor m em bri ai Sfîn
tului Sinod, Pr. Prof. Ion Bria a susţinut o conferinţă cu te m a : «Biserica O rtodoxă
Română — 30 de ani de activitate în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor». Prea
Fericitul Părinte P atriarh T eoctist a transm is, de asem enea, u n m esaj ju b iliar secre
tarului general al susnum itei organizaţii creştine internaţionale.

PARTEA OFICIALĂ

2 05

In urma discuţiilor pu rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe b ise
riceşti, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Ia act de darea de seamă privind participarea reprezentanţilor Bise
ricii O rtodoxe Române la Seminarul ortodox organizat de Consiliul Ecumenic
al Bisericilor cu te m a : *Innoire prin cult şi spiritualitate>, Bucureşti, 21—
27 octombrie 1991.
B. RELAŢII CU CONFERINŢA BISERICILOR EUROPENE
Tem ei nr. 7834/1991 — Participarea I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, la
în tru n irea prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, Durham-Anglia, 24—27 oc
tom brie 1991.
A nalizîndu-se darea de seamă, Com isia afacerilor externe bisericeşti retine
c ă la întrunirea de la Durham a u fost prezentate dările de seam ă asupra activităţii
desfăşurată de Conferinţa Bisericilor Europene,, de către preşedintele Prezidiului.
S anctitatea Sa P atriarhul A iexei II al M oscovei şi de către sccretarul general al
sus-num itei organizaţii Je an Fischer.
I.P.S. M itropolit A ntonie a prezentat la Durham situaţia actuală araporturilor
dintre ortodocşi şi uniţi în România. S-au p urtat discuţii şi în legătură cu pregătirea
celei de a X-a adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Praga, 1— 11
septem brie 1992).
In urma discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe b ise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea I.P.S. M itropolit A n to 
nie al A rdealului la Întrunirea prezidiului Conierintei
Bisericilor Europene,
D urham-Anglia, 24—27 octombrie 1991.
— Se aprobă participarea. In continuare, a I.P.S. M itiopolit A ntonie al
A rdealului la Întrunirile prezidiului Conlerinţei Bisericilor Europene.
Tem ei nr. 7835/1991 — Participarea I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului la
a V-a întîlnire ecum enică europeană a Conferinţei Bisericilor
Europene/Consiliul
C onferinţelor Episcopale Europene, Santiago de Compostela — Spania, 12— 18 no
iem brie 1991.
Tema generală a acestei întîlnir.i a f o s t: «Despre C uvîntul Tău — m isiune şi
evan g helizare în Europa astăzi». A tît din partea Conferinţei Bisericilor Europene,
c ît şi a Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene, au participa* cîte 40 de re
prezentanţi. I.P.S. M itropolit A ntonie, al A rdealului a participat în calitate de co
preşedinte al Conferinţei Bisericilor Europene.
A lte tem e abordate au f o s t: «O viziune pentru Europa — com unitatea creştină
în Europa» ; dreptul m inorităţilor, inclusiv în sfera religioasă, şi. im plicaţiile etice
ale bioeticii. I.P.S. M itropolit A ntonie a prezentat problem a raporturilor dintre Bise
rica O rientală Catolică din România şi Biserica O rtodoxă Română, atrăgind atentia
păi ţii catolice asupra fenom enelor de prozelitism ţi de violenţă fizică şi verbală,
c a re contravin raportului de frăţietate şi dialogului care se desfăşoară între cele
două Biserici. O rtodocşii aşteaptă punerea în aplicare a principiilor şi sugestiilor
stab ilite la A riccia, lîngă Roma, in 1991. I.P.S. M itropolit A ntonie a av u t cu această
ocazie mai m ulte întîlm ri cu episcopul unit Gutiu d e la Cluj şi cu prof. Liviu
Pandrea de la Sem inarul teologic unit din aceeaşi localitate. Referitor la principiul
«restitutio in integrum » s-a afirm at că el este respins şi de către Roma, fapt care
reiese din docum entul de la Ariccia.
In urma discuţiilor p urtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
__ Ia act de darea de seamă privind participarea I.P.S. Mitropolit A ntonie
al Ardealului la a V -a Întîlnire ecum enică europeană a Conferinţei Bisericilor
Europene/Consiliul Conferinţelor Episcopale, Santiago de Compostela — Spa
nia, 12— 18 noiembrie 1991.
T em ei nr. 7771/1991 — participarea P.C. Pr. Prof. Dumitru Popescu, decanul
Facultăţii de teologic din Bucureşti la al IlI-lea Colocviu de studiu al Conferinţei
Bisericilor Europene asupra misiunii Chania-C reta, 7— 14 octombrie 1991.
în urm a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e biseri
ceşti, Sfîntul Sinod h otărăşte :
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— Ia act de darea de seamă privind participarea P.C. Pr. Prol. Dumitru
Popescu, decanul Facultăţii de teologie din Bucureşti, Ia ai IlI-lea Colocviu
de studiu al C onferinţei Bisericilor Europene asupra misiunii, Cliania-Creta,
7— 14 octombrie 1991.
T em ei nr. 4398/1991 — Participarea Pr. Prof. A lexandru Stan, conferenţiar la
F acultatea de teologie din Bucureşti, la C onsultaţia Conferinţei Bisericilor Europene/
Consiliul C onferinţelor Episcopale Europene, cu te m a : «Islamul în Europa», Birmingham-Anglia, 9—'M septem brie 1991.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
—1 la act de darea de seamă privind participarea Fr. Prof. A lexandru
Stan, conferenţiar la Facultatea de teologie din Bucureşti la Consultaţia Con
ferinţei Bisericilor Europene, cu tem a : *Islam ul în Europa», Birmingham-Anglia,
9— 14 septem brie 1991.

TEOLOGIA ORTODOXĂ ROM ÂNĂ PESTE HOTARE
PARTICIPĂRI ALE TEOLOGILOR ORTODOCŞI ROMANI
LA DIFERITE ÎNTRUNIRI INTERCREŞTINE PESTE HOTARE
T em ei nr. 2110/1991 — Participarea I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi
Bucovinei, îm preună cu patru studenţi teologi, la al V l-lea Festival internaţional al
tineretului ortodox, M akri-G recia, 26 august— 1 septem brie 1991.
La acest festival au participat peste 150 de tineri ortodocşi din 24 de ţări.
Tema festivalului a fost : «Pentru viaţa lumii». I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei
şi Bucovinei a conferenţiat asupra te m e i: «Schimbările O rtodoxiei într-o lume în
schimbare», accentuînd asupra im plicaţiilor Bisericii în transform ările recente în
Europa de est.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e bise
riceşti, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Ia act de darea de seamă privind participarea I.P.S. M itropolit Daniel
al M oldovei şi Bucovinei, îm preună cu patru studenţi teologi, la al V l-lea
Festival internaţional al tineretului ortodox, Makri-Grecia, 26 august— 1 sep 
tem brie 1991.
T em ei nr. 2901/1991 — Participarea P.S. Episcop-vicar Irineu Pop de la Cluj,
şi a D-lui Prof. Lucian G avrilă, la Congresul inter-ortodox pentru protecţia m ediu
lui înconjurător, Creta 5— 12 noiem brie 1991.
In cadrul acestui congres s-a recom andat Bisericilor să proclam e ziua de 1
septem brie ca Zi de rugăciune specială pentru conservarea creaţiei lui Dumnezeu.
P.S. Episcop Irineu a prezentat în plen o com unicare pe tem e teologice, iar
DI. Prof. Lucian G avrilă a făcut o com unicare referitoare la starea actuală a m e
diului înconjurător în România şi problem a poluăriii mediului.
In urm a discuţiilor pu rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfîn<tul Sinod h otărăşte :
— Ia act de darea de seamă
privind participarea P.S. Episcop-vicar
Irineu Pop de la Cluj, şi a D-lui prol. Lucian Gavrilă la Congresul interortodox pentru protecţia m ediului înconjurător, Creta, 5— 12 noiem brie 1991.
T em ei nr. 193/1992 — Participarea P.S. A rhiereu-vicar Casian G ălăţeanul la
ccrem onia cultural-religioasă de cinstire a eroilor eliberării poporului rom ân d e
dictatură, A tena-G recia, 19—21 decem brie 1991.
In urma discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfîntul Sinod h o tărăşte :
— Ia act de darea de seamă
privind participarea P.S. Arhiereu-vicar
Casian G ălăţeanul la ceremonia cultural-religioasă de cinstire a eroilor e li
berării poporului român de dictatură, Atena-G recia, 19— 21 decem brie 1991.
Tem ei 7432/1991 — V izita Diac. A urel Jivi, profesor la Facultatea de teologie
din Sibiu, la«Colegiul
învierii» din M irfield, pentru susţinerea unor conferinţe,
M irfield-Anglia, 1*6 octom brie—9 noiem brie 1991.
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In unr.a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e b ise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind vizita Diac. A urel Jivi, prolesor Ia
Facultatea de teologie din Sibiu, la «Colegiul în v ie rii» din Mirlield, pentru
susţinerea unor conferinţe, Mirlield-A.nglia, 16 octom brie—9 noiembrie 1992Tem ei nr. 4650/1991 — P articiparea D-lui Sandu Dan, student la F acultatea de
leolog!e din Bucureşti, şi a D-rei Mo-iceanu C ătălina, studentă la Institutul de m e
dicină la A dunarea generală europeană a F ederaţiei mondiale a studenţilor creştini,.
H irschluch (Germania), 22—30 august 1991.
Tema conferinţei a f o s t: «Fericiţi cei ce vor prinzi in Îm părăţia lui Dumnezeu».
Delegatul român, Sandu Dan, a prezentat un rap o rt referitor la situaţia social-religioasă a tineretului din România, precum şi la m işcările de tineret creştin de la
noi.
Cei doi studenţi români au activat şi în două grupuri de lucru, respectiv,.
«Munca femeilor» şi «Grupul teologic». Conferinţa a dezbătut şi problem e legate d e
evenim entele din estul Europei şi de schim bările produse, situaţia econom ică şi
religioasă a ţărilor răsăritene, problem e legate de m anifestările de naţionalism ,
prozelitism şi uniatism.
D elegaţia noastră a prezentat, în cadrul adunării generale, problem ele pe c a re
uniatismu! le creează Ia noi.
In urma discuţiilor p urtate şi la propunerea Convisiei afacerilor ex tern e bise
riceşti, Siîntu! Sinod h otărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea d-lui Sandu Dan, stu 
dent la Facultatea dc teologie din Bucureşti şi d-rei M oicearu Cătălina, stu 
dentă hi Institutul de medicină, la Adunarea generală europeană a Federaţiei
mondiale a studenţilor creştini, Hirschluch (Germania), 22— 30 august 1991.
VIZITE ALE UNOR REFREZENTANŢI 'BISERICEŞTI
DE PESTE HOTARE
T em ei nr. 5423/1991 — Vizita făcută Bisericii O rtodoxe Române de către I.P.S.
Pantelimon, m itropolitul Tesaloniculu-i (Grecia), îm preună cu o delegaţie, 1— 14 iulie
1991.
D elegaţia grcacă a vizitat mai m ulte centre eparhiale (Buzău, Roman, Suceava*
Iaşi, Galaţi, Tomis), precum şi mai m ulte m înăstiri, a conslujit cu ierarhi români
♦i a fost prim ită de către Prea Fericitul P ărinte P atriarh Teoctist.
In urma discuţiilor pu rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e bise
riceşti, Sfîntul Sinod h o tă ră şte :
— la act
de
darea de seamă privind vizita făcută BisericiiO rtodoxe
Române de către I.P.S. Pantelimon, m itropolitul Tesalonicului (Grecia), îm 
preună cu o delegaţie, intre 1— 14 iulie 1991.
Tem ui nr. 8399/1991 — Vizita In România a D-lui W erner Schuster de la O pera
diaconică a EKD, Germania, 15—18 noiem brie 1991.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e bise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act
de
darea de seamă privind vizita lăcută BisericiiOrtodoxeRomâne de către Dl. W erner Schuster de !a «Opera diaconică» a EKD, G er
mania, 15— 18 noiembrie 1991.
SCRISORI FRIMITE LA PATRIARHIA ROMANA ;
APELURI ALE PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST,
ADRESATE CONDUCĂTORILOR BISERICEŞTI DIN STRĂINĂTATE
ŞI ÎNTRUNIRI ECUMENICE PE
PLAN INTERN
T em ei nr. 5348 — R ăspunsurile unor Biserici la scrisoarea Prea Fericitului
Părinte P atriarh T eoctist din 28 iunie 1991, referitoare la ocuparea bisericilor prir»
Violenţă de către catolicii de rit bizantin şi la problem a continuării dialogului din
tre Biserica O rtodoxă şi Biserica Rom ano-Catolică, în contextul situaţiei create d e
uniatism.
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A cest apel a fost adresat în contextul înrăutăţirii relaţiilor pe plan intern şi,
5n general, intre cele două Biserici. A pelul a fost adresat celor 13 in tîistătăto ri ai
Bisericilor O rtodoxe. S-au primit răspunsuri de la urm ătoarele B iserici: Patriarhia
Ecumenică, P atriarhia A lexandriei, P atriarhia A ntiohiei, P atriarhia
Ierusalim ului,
P atriarhia Serbiei, P atriarhia Bulgară, M itropolia O rtodoxă de Praga şi A rhiepiscopia
Kareliei.
In scrisorile prim ite sînt condam nate ferm acţiunile de violenţă prom ovate de •
uniţi şi se exprim ă solidaritatea cu fraţii ortodocşi afectaţi de uniatism , şi, în spe
c ia l, ou cei din cadrul Bisericii O rtodoxe Române. Problema uniatism ului are carac
ter panortodox şi trebuie rezolvată în spiritul dragostei, al adevărului şi al d rep
tăţii.
In urma discuţiilor p urtale şi la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e bise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— la a c t c/e răspunsurile prim ite la scrisoarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist din 28 iunie 1991, referitoare la deteriorarea relaţiilor d in
tre Biserica Ortodoxă şi Biscrica Romano-Catolică, datorită problem ei unia
tismului.
Tem ei nr. 123/1992 — inform are în legătură cu docum entele A dunării speciale
pentru Europa a Sinodului episcopilor catolici (Roma, 28 noiem brie— 14 decem brie
1991).
A nalizîndu-se docum entele susnum itei A dunări de la Roma, se reţine că s-au
prim it mai m ulte docum ente, între care trebuie să menţionăm m esajul adresat Prea
Fericiiului Păruite P atriarh T eoctist in num ele membrilor Sinodului de către cei
iiei preşedinţi delegaţi ai A dunării speciale de la Rom a; D eclaraţia finală şi Cuvîntul I.P.S. Spiridon Papagheorghiou, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice. La Sino
d u l de la Roma au participat episcopi reprezentînd 23 Conferinţe episcopale naţio
nale, membri ai Curiei romane, superiori generali ai unor ordine călugăreşti şi
invitaţi ortodocşi, anglicani şi protestanţi. Bisericile Ortodoxe au fost reprezentate
num ai de delegaţi ai Patriarhiei Ecumenice şi ai Patriarhiei Georqiei.
A dunarea şi-a propus să analizeze care este valoarea pe plan universal, a
experienţelor trăite de Bisericile din Europa şi în ce condiţii se poate face schimbul
<le valori intre est şi vest, în aşa fel incit să se asigure continuitatea misiunii Bise
ricii creştine în Europa, în vederea evanghelizării continentului în perspectiva m ile
niului III. In cuvîntul său, reprezentantul P atriarhiei Ecumenice, I.P.S. M itropolit
Spiridon Papagheorghiou a ară tat m otivele pentru care marea m ajoritate a Biserici
lor O rtodoxe nu participă la Sinod. In Declaraţia finală a A dunării un loc deose
bit este acordat relaţiilor cu Biserica. O rtodoxă, considerat a fi celălalt «plămîn»
prin care respiră un singue corp, Biserica, cele două tradiţii
putîndu-se îmbogăţi
reciproc.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Să se trimită, spre informare, fiecărei eparhii din cadrul Patriarhiei
Române, prernm şi facultăţilor de teologie din /ara noastră, cîte un exem plar
din traducerile docum entelor Adunării speciale de la Roma.
— P.S. Episcop Teolan Sinaitul, vicar patriarhal, Pr. Prof. Dumitru Po
pescu, decanul Facultăţii de teologie din Bucureşti, Pr. Prof. Dumitru Radu,
prodecan, şi Pr. Ptol. Nicolae Necula, protesor la susnum ita lacultate, vor
Întocm i un proiect de docum ent cu privire la poziţia oficială a Bisericii Or
todoxe Române fată de hotătirile Adunării speciale a episcopilor catolici 'Je
la Roma.
T em ei nr.244'1992 — O rganizarea celei de a IV-a Conferinţe internaţionale a
şcolilor de teologie ortodoxă in anul 1992 în România.
A nalizîndu-se referatul Sectorului A.P. III, se reţine că la Patriarhia Română
s-a primit scrisoarea Pr. A lkiviadis C. Calivas, decanul Colegiului ortodox de teo
logie «Sf. Cruce» din Boston — S.U.A. prin care solicită acordul Prea Fericitului
Părinte Patriarh T eoctist pentru organizarea celei de a IV-a Conferinţe in tern aţio 
nale a şcolilor' de teologie ortodoxă, în ţara noastră, în 1992. Com itetul d e o rg a
nizare pentru această conferinţă trebuie să decidă urgent asupra locului şi a datei
acesteia. La precedenta conferinţă a şcolilor de teologie de la Colegiul «Holy
Cross», din 1087, toţi participanţii au acceptat în unanim itate recom andarea ca c o j
d e a IV-a Conferinţă să fie convocată în România (o confirm are din România tre-
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buia să fie prim ită de şcoli la începutul anului 1989).
Acum, este aştep tat urgent
acordul P atriarhiei Rom âne în acest sens, el urm înd a fi notificat prin P.C. Arhid.
Prof. C onstantin Voicu, preşedintele Com itetului de organizare, tuturor membrilor
Com itetului şi prin aceştia, şcolilor membre.
In urma discuţiilor pu rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe biseri
ceşti, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Ia act de referatul Sectorului A.P. III, privind organizarea, în Ro
mânia, a celei de a IV -a Conferinţe internaţionale a şcolilor de teologie or
todoxă.
— Se aprobă ca susnum ita conferinţă să aibă Ioc î:i România.
— P.C. Arhid. Prol. Constantin V oicu, decanul Facultăţii de teologie din
Sibiu, şi, totodată, preşedintele Com itetului dc organizare, va investiga deta 
liile privind organizarea susnum itei conferinţe în ţara noastră.
T em ei nr. 7774/1991 — Întrunirea ecum enică «A doua M asă rotundă» a Biseri
cilo r din România, Iaşi, 21'—22 iulie 1991.întrunirea de la Iaşi a însărcinat AIDrom să continue dezvoltarea activităţii
sale in spiritul priorităţilor propuse la «Masa rotundă» şi sub îndrum area Biseri
cilor participante la această întrunire ecum enică.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bise
riceşti, Sfîntul Sincd hotărăşte :
— Ia act de referatul Sectorului A . P. III, privind întrunirea ecum enică
«■A doua Masă rotundă a Bisericilor din Rom ânia», Iaşi, 21—22 iulie 1991.
Tem ei nr. 7434 1991 — Răspunsurile prim ite la A pelul Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, din 11 septem brie 1991, că tre conducătorii bisericeşti şi organi
zaţiile religioase din străin ătate în favoarea recunoaşterii independenţei Republicii
Moldova.
A nalizindu-se darea de seamă, se reţine că acest apel a tost adresat întîistătăîorilor Bisericilor O rtodoxe, Bisericilor O rtodoxe O rientale, Bisericii RomanoC atolice. Bisericii V echi-Catolice, Bisericii A nglicane şi conducătorilor unor organi.•dlii creştine internaţionale.
La acest apel s-au prim it răspunsuri din p a r te a : Patriarhiei A lexandriei,
Patriarhiei Ierusalim ului, Patriarhiei Moscovei, A rhiepiscopiei Ciprului, M itropoliei
de Praga, A rhiepiscopiei Kareliei, Bisericii Armene, Bisericii Anglicane, Bisericii
Evanghelice din Germania, Consiliului pontifical pentru prom ovarea unităţii creştine
şi F ederaţiei mondiale luterane.
In aceste scrisori, se exprim ă bucuria pentru proclam area independenţei Repu
blicii M oldova, prin care poporul ei va fi stăpîn p e păm întul şi p atria sa şi. totodată,
solidaritatea cu M oldova, cu poporul român şi cu Biserica O rtodoxă Română. Cereîile şi aspiraţiile poporului din Republica M oldova sln t ju ste şi, de aceea, sînt p e
deplin susţinute. Viitorul apropiat va aduce şi pentru M oldova recunoaşterea în
ciutodeterminare şi libertate. In scrisoarea trim isă de P atriarhia M oscovei, se opi
nează însă că destrăm area U.R.S.S. nu trebuie să fie cauza divizării Bisericii şi că
apariţia pe hartă a noilor graniţe nu constituie un motiv pentru schim barea ju ris
dicţiei canonice a P atriarhiei Moscovei.
In U'rma discuţiilor p urtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex terne bise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de răspunsurile prim ite la A pelul Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, din 21 septem brie 1991, adresat conducătorilor bisericeşti şi
organizaţiilor religioase din străinătate, în favoarea recunoaşterii independentei
Republicii M oldovă.
— Să se întocm ească, de către Sectorul A. P. III o scrisoare către
DI. Ion Ungureanu, m inistrul C ultelor din Republica M oldova, prin care
aceasta să iie informat asupra răspunsurilor prim ite Ia A pelul Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Teoctist, în lavoarea independentei R epublicii M oldova.
T em ei nr. 9955,1991 — V izita delegaţiei Patriarhiei Ecumenice la Bucureşti
pentru pregătirea întrunirii întîistătătoriloar Bisericii O rtodoxe la Duminica O rto
doxiei, la Constantinopol.
B. O. R. — 14.
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Luind cuvîntul, Prea Fericitul Părinte P atriarh Teoctist a inform at pe membrii
Srîntului Sinod în legătură cu scrisoarea prim ită de la Sanctitatea Sa
Bartholor.’eu I, în care se ara tă că.pe 26 ianuarie 1992. vor sosi la Bucureşti doi delegaţi
aiConstantinopolului şi a n u m e : II.PP.SS. M itropoliţi Hrisostom de Efes şi Evangelos de Perga, pentru a purta discuţii la P atriarhie în legătură cu întrunirea îutiistătătorilor Bisericii O rtodoxe la Constantinopol, in Duminica Ortodoxiei.
In urma discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe b ise
riceşti Sfîntul Sinod h otărăşte :
— Ia act de referatul Sectorului A.P. III
privind vizita delegaţiei
Patriarhiei Ecumenice la Bucureşti, pentru pregătirea întrunirii întîistătători
lor Bisericii O rtodoxe în Duminica O rtodoxiei, Ia Constantinopol
(13 m ar
tie 1992).
Tem ei nr. 466,1992 — Vizita unei delegaţii a Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor, referitoare la problem a uniatism ului, 26 februarie — 4 m artie 19f>2.
In urm3 discuţiilor p urtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe b ise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de scrisoarea secretarului general cdjunei al
Săbcv, releritoare la vizita delegaţiei ecum enice în România,
problema uniatism ului (26 februarie — 4 martie 1992).
— Să se întocm ească invitaţia şi programul pentru vizita
nice de la C.E.B., în România, şi să se trimită cît mai urgent
num ila organizaţie creştină internaţională.

C.E.B. Todor
în legătură cu
echipei ecum e
posibil, la sus-

T e mf i nr. 46/1992 — Scrisoarea Prea Fericitului Patriarh Pavel al Bisericii
O rtodoxe Sirbe, prin care inform ează asupra situaţiei dram atice a sîrbilor ortodocşi
din Croaţia.
La Patriarhia Română s-a primit scrisoarea Prea Fericitului Pavel, Arhiepiscop
de- Pe?, M itropolit de Belgrad-K arloviţ şi P atriarh al Bisericii O rtodoxe Sirbo.
pr!:-, care se adresează Prea Fericitul P ărinte P atriarh Teoctist, cu rugăm intea de a
acorda sprijin spiritual şi aju to r pentru naţiunea ortodoxă sîrbă din terito riu l actual
«ii Croaţiei, am eninţată, pentru a doua oară în acest secol, Sn însăşi existenţa sa. Sînt
: d a ta te încercările de asim ilare şi chiar de exterm inare a sîrbilor din Croaţia, care,
in trecutul îndepărtat, s-au m anifestat mai întîi pe plan religios, prin prozelitism
uniatism şi alte tipuri de violentă naţional-religioasă.
Suferinţele îngrozitoare ale poporului sîrb l-au determ inat pe P atriarhul Pavel
.să apeleze la Prea Fericitul P atriarh Teoctist. p en tru ajutor general şi sprijin spi
ritual. Se solicită adresarea de m esaje in acest sens la organism ele internaţionale
şi la G uvernul României.
In concluzie, se spune că una dintre cauzele conflictelor dintre popoarele
Iugoslaviei, ca de altfel şi din Balcani, o constituie încercarea Bisericii Romano-Catolico de a considera Balcanii, regiune locuită în m ajoritate de popoare ortodoxe,
drept teritoriu al activităţii sale m isionare.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe b ise
riceşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de scrisoarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Pavel al Bise
ricii O rtodoxe Sîrbc, prin care inlormează asupra situaţiei sîrbilor ortodocşi
din Croaţia.
— Se va Întocm i răspuns la scrisoarea Patriarhului Serbiei, prin care
se va exprim a solidaritatea Bisericii O rtodoxe Române cu clerul şi credin
cioşii ortodocşi sUbi din Croaţia.
— Se vor trim ite scrisori de inlormare asupra situaţiei credincioşilor
ortodocşi sîrbi din Croaţia Ia M inisterul A lacerilor Externe al României, Ia
Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi Conferinţa Bisericilor Europene,
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S E C T O R U L C O M U N IT Ă Ţ I E X T E R N E B IS E R IC E Ş T I
T em ei nr. 8277/1991 — S crisoarea I.P.S. A rhiepiscop A drian de la Paris şi
problem a revenirii I.P.S. Sale în tară.
La propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti şi în urm a luărilor de
ciivînt de către m em brii Sfîntului Sinod şi apreciindu-se dificultăţile financiare* prin
care trece Biserica noastră ;
—
luînd în considerare şi opiniile unor preoţi şi credincioşi din occident, care
consideră că este strict necesar să se facă o restru ctu rare a A rhiepiscopiei de la
Paris, spre a se da posibilitatea diasporei rom âneşti să se reorganizeze în vederea
realizării spirituale şi canonice, Sfîntul Sinod h otărăşte :
— Să sc com unice înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Adrian, că hotărîrea
luată la data de 25 septem brie 1990 a rămas definitivă, urm lnd să revină în
ţară. bucurîndu-se de toate drepturile ce decurg din calitatea de membru al
Sfîntului Sinod ;
— Pînă la rezolvarea alegerii unui nou ierarh şl a reorganizării A rhi
episcopiei. preoţii vor ţine legătura direct cu Patriarhia Română.
T em ei nr. 9717/1991 — Problem e actuale privind diaspora ortodoxă rom ână.
Din referat rezultă că Patriarhia Română, ca şi p în ă în prezent s-a străduit şi
în bună parte a reu şit să m enţină legătura spirituală cu toti fiii ei duhovniceşti de
pretutindeni şi că Biserica-M amă a depus eforturi însem nate pentru un perm anent
sprijin în vederea consolidării parohiilor ortodoxe rom âne de peste hotare şi de
contactare de noi com unităţi şi grupări de români, dornici de organizarea b iseri
cească. In referat sînt m enţionate acţiunile concrete întreprinse d e P atriarhia
Română a tît în ce priveşte u nităţile diasporale din Iugoslavia, Ungaria şi A lbania
si din alte părţi, cît şi pe rom ânii ortodocşi de peste P rut care s-au bucurat în to t
deauna de o atenţie deosebită.
A vînd în vedere faptul că diaspora rom ânească cuprinde nu numai pe românii
din
Europa centrală şi occidentală, ci şi pe cei stabiliţi în America de Nord,
A ustralia şi pe cei trăitori în ţările vecine (Tomâni şi arom âni de pe valea Timocului din Jugoslavia, Bulgaria şi din U ngaria);
Ţinînd seama că în ultimii doi ani nu s-a realizat aproape nimic în privinţa
unităţii bisericeşti din diaspora atît în Europa, c ît şi în America ;
In urma am plelor discuţii care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfîntul Sinod h o tă ră şte :
— Să se studieze posibilitatea înfiinţării unei eparhii ortodoxe române
pentru Jugoslavia, problemă ce se află în studiu încă din anul 1936. Eparhia
ar urma să cuprindă şi parohiile ortodoxe române din Ungaria ;
— Să se dea un com unicat sau o declaratic în caro să se arate dispo
nibilitatea Sfîntului Sinod de a contribui Ia realizarea unităţii diasporei româ
neşti. D ocumentul respectiv să lie difuzat prin mass-media şi printr-un delegat
al Sfîntului Sinod, care să ia contact cu preoţii şi credincioşii aparţinînd şi
altor jurisdicţii, îm părtăşindu-le punctele de vedere ale Sfîntului Sinod şi pri
mind, în acelaşi timp, sugestii în legătură cu această problemă ;
— Luarea de poziţie a P. S. Nathanael, prin declaraţia din revista •Solia»
(1991, cu privire Ia Episcopia ortodoxă română din America), să constituie o
preocupare pentru studiu şi analiză în viitor, în vederea definirii poziţiei
Bisericii O rtodoxe Române la Comisia interortodoxă pregătitoare a Sfîntului
şi M arelui Sinod cu tema «Diaspora ortodoxă>, care va avea Ioc în luna
iunie 1992.
— Centrele eparhiale să iniorm eze Cancelaria Siîntului Sinod cu datele
cele mai exacte despre preoţii care, în ultim ul timp, au plecat din (ard.
T em ei nr. 1024/1991 — Dare de seam ă privind activ itatea desfăşurată, în anul
1991, în cadrul V icariatelor ortodoxe rom âne din V îrşeţ-Jugoslavia şi Gyula,
Ungaria.
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La propunerea Comisiei afacerilor extern e
purtate, Sfîntul Sinod h o tă ră şte :

bisericeşti şi în urma discuţiilor

— la act de activitatea şi problem ele cu care se conlruntâ V icariatele
ortodoxe române din Jugoslavia şi Ungaria, cu mulţum iri pentru sprijinul
* acordat permanent de M itropolia Banatului, Episcopia A radului şl Episcopia
O ra d iei;
— A vîn d in vedere legătura dintre Vicariatul din Ungaria şi Episcopia
Aradului, datorită In special apropierii geografice dintre cele două centre, se
încredinţează Episcopiei A radului purtarea de grjă şi sprijinul canonic în ceea
ce priveşte acest Vicariat.
T em ei nr. 239/1992 — Scrisoarca de m ulţum ire adresată Sfîntului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Rom âne de către Dl. Prof. Dr. V irgiliu Radulian, preşedintele
Com itetului naţional rom ân pen tru UNICEF, p en tru sprijinul um anitar şi creştinesc
primit de această organizaţie din partea Bisericii noastre.
In scrisoare se a ra tă că prezenţa nem ijlocită a ierarhilor Bisericii noastre la
num eroase m anifestări UNICEF, sfatul, binecuvînlarea şi înalta ocrotire spirituală
au dat roade în sporirea neîn treru p tă a prestigiului UNICEF-ului în societatca
noastră, şi puterea, încrederea şi tăria sufletească a răspîndlt iubirea creştină printre
oameni şi a C uvîntului lui Hristos, de iubire faţă de copii, spre în ălţarea fiinţei
neam ului nostru.
La propunerea Com isiei afacerilor extern e bisericeşti, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Ia act de scrisoarea de m ulţum ire, adresată membrilor Sfîntului Sinod,
de către Dl. Prof. Dr. V irgiliu Radulian, preşedintele Com itetului naţional
român pentru UNI CEF ;
— Roagă m em brii Sfîntului Sinod să sprijine, în continuarc, activitatea
UNI CEF în ţara noastră.
La lucrările din ziua de sîm bătă 25 ian u arie 1992, sînt prezenţi şi II.PP.SŞ.
Mitropoliţi D aniel al M oldovei şi Bucovinei, A ntonie al A rdealului şi N estor al
O lteniei, întorşi din m isiunea încredinţată la Ia<şi.
Frca Fericitul Părinte Patriarh T e o c 11 s t face o trecere sum ară în rev istă a
problem elor exam inate în ziua de 24 ianuarie, inform înd pe II.PP.SS. M itropoliţi
întorşi din misiune, despre hotărîrile luate cu care aceştia se declară dc acord.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t dă cuvîntul P. S.
Episcop Andrei al A lba Iuliei, care prezintă referatele Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru m înăstiri :
T em ei nr. 9285/1991 — Dările de seam ă ale centrelor eparhiale privind a c tiv i
tatea m isionară pe anul 1991 şi dările d e seam ă ale PP.SS. Episcopi-vicari şi arhierei-vicari privind activitatea de teren, pastoral-m isionar, desfăşurată în anul 1991.
T em ei nr. 9599/1991 — Itinerariile pasto rale ale m embrilor Sfîntului Sinod p e
anul 1991.
Prea Fericitul P ărinte P atriarh T eoctist propune, 4ar membrii Sfîntului Sinod
sînt de acord, ca aceste două tem eiuri să fie exam inate îm preună şi să se adopte
o singură hotărîre.
Discuţiile la care iau p arte I. P. S. M itropolit A ntonie, 1. P. S. M itropolit Daniel,
I. P. S. M itropolit Nicolae, I. P. S. M itropolit N estor, P. S. Episcop-vicar Damaschin
Severineanul, P. S. Episcop A ndrei, P. S. Episcop Epifanie şi alţi membri ai Sfîntului
Sinod, exprim ă atît puncte de vedere comune, cit şi puncte de ved ere deosebite.
In legătură cu dările de seam ă m isionare şi cu itinerariile pastorale pe anul
1091, Sfîntul Sinod constată că acestea relevă desfăşurarea întreitei misiuni a ie ra r
hiei, învăţătorcască, sfinţitoare şi conducătoare, prin toate actelc acesto r puteri a le
ierarhici sacram entale.
In cadrul discuţiilor s-a apreciat că practica alcătuirii dărilor d e seam ă tre 
buie m entinută, însă acestca trebuie să se refere num ai la principalele problem e ale
Bisericii, la rezultatele activităţii, la problem ele care necesită o analiză deose
bită şi la propuneri oare trebuie aduse la cunoştinţa Sfîntului Sinod pentru dez
batere şi În tărire.
Ca urm are, după am plele discuţii ca re au av u t loc, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
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— Ia act de activitatea pastoral-misionară deslăşurată In cuprinsul
eparhiilor din Patriarhia Română, consem nată în dările de seamă ale centrelor
eparhiale şi de îndeplinirea cu rlvnă şi com petenţă a misiunii învăţătoreşti,
siinţitoare şi de conducere de către m em brii S fîn tu lu i Sinod, aşa cum aceasta
este consem nată in itinerariife pastorale.
— Se va continua activitatea pastoral-misionară de asistenţă religioasă
şi social-caritativă, potrivit cerinţelor din fiecare eparhie, după îndrum ările
date de chiriarhi şi de Sfîntul Sinod.
— In viitor, dările de seamă şi itinerariile pastorale vor înfăţişa anual
şi sintetic activităţile principale şi rezultatele obţinute In legătură cu : învăţăm întul te o lo g ic ; învăţăm întul religios în şcoală ; bunurile bisericeşti, starea
locaşurilor de cult şi a m onum entelor isto r ic e ; situaţia eco n o m ică; salari
zarea, presa bisericească, activitatea carita tiv-so cia lă ; asistenţa relig io a să :
unitate de credinţă, activităţile culturale ale clerului şi ierarhilor şi altele— Se vor semnala problem ele deosebite existen te care necesită dezba
terea lor în plenul Sfintului Sinod şi se vor face propuneri care privesc
îm bunătăţirea activităţii bisericeşti în diterite domenii.
— Pentru a facilita învăţăm întul religios în şcoală se vor face propu
nerile necesare spre a fi luate în considerare Ia definitivarea legii în vă ţă 
mîntului.
— tn legătură cu patrimoniul bisericesc se vor face noi intervenţii
pentru modilicarea Legii fondului funciar, iar pe plan local eparhiile vor lace
dem ersuri privind retrocedarea bunurilor bisericeşti care, In mod abuziv, au
trccut în patrimoniul statului.
T em ei nr. 9914/1991 — RefeTatul Cancelariei Sf. Sinod în problema salarizării
personalului bisericesc de la bugetul de stat.
Referatul respectiv am inteşte num eroasele intervenţii făcute de P atriarhia
Română la toate nivelurile, pentru soluţionarea problem ei salarizării personalului
bisericesc şi pentru restabilirea statutului de funcţionari publici, pe care personalul
bisericesc l-a avut înainte de 1948.
Ca urm are, la propunerea Comisiei pentru doctrină, v iaţă religioasă şi pentru
m înăstiri şi după discuţiile care a u av u t loc, Sfîntul Sinod h o tă ră ş te :
— Ia act de stadiul dem ersurilor Ia organele de stat pentru salarizarea
personalului bisericesc.
— in cazul în care, în această etapă, nu se va putea soluţiona salari
zarea integrală a personalului bisericesc din fondurile de stat, dar se va
acorda contribuţia majorată care s-a solicitat de Sfîntul Sinod pentru salari
zarea întregului personal înscris In schem ele de funcţii ale tuturor unităţilor
bisericeşti, se va proceda în m odul următor :
a. Cu participarea reprezentanţilor tuturor eparhiilor se vor repartiza
sum ele cuvenite înscrise în A nexa 1 la Proiectul de lege privind salarizarea
clerului, întocm ită în şedinţa de lucru din 17— 18 dec. 1991 (tem ei nr. 9914/
1991), proporţional şi egal cu cuantum ul contribuţiei pentru toate posturile,
înscrise în schem ele de funcţii.
b. Se va repartiza contribuţia dublă la 50% din posturile prevăzute In
schem ele de funcţii ale unităţilor bisericeşti, egal şi proporţional, cu priori
tate pentru posturile prevăzute în schem ele de funcţii ale parohiilor sărace,
lipsite de orice posibilităţi materiale, ale celor din schem ele mînăstirilor şi
de la centrele eparhiale, care sînt salarizate din fonduri proprii.
c. Pentru salarizarea integrală a personalului bisericesc din ju d eţele
Covasna, Harghita şl M ureş din Arhiepiscopia Sibiului şi Episcopia A lba Iuliei
(problemă care nu s-a ridicat şi n-a fost luată în studiu în şedinţa din 17— 18
decem brie 1991), se va apela la restul sum ei, după ce fiecare eparhie îşi va
prim i partea potrivit hotărîrii nr. 9914/1991, şi se vor face intervenţii speciale
pentru fonduri suplimentare.
Tem ei nr. 258/1992 — A dresa A rhiepiscopiei Craiovei nr. 30/1992, cu propune
rea de sistare a contribuţiei că tre Casa de pensii şi aju to are a Bisericii O rtodoxe
Române p entru posturile vacante aflate în schem ele de funcţii şi personal ale uni
tăţilor bisericeşti.
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In urm a discuţiilor purtate şi a analizei situaţiei financiare precare a Casei
de pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii O rtodoxe Române, Sfîntul Sinod h o tă
răşte :
— Se m enţin hotărîrile Sllntului Sinod şi ale celorlalte organe centrale
bisericeşti privind contribuţia de asigurări sociale pentru posturile vacante
către Casa de pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii O rtodoxe Române.
Centrele eparhiale fiind rugate să nu procedeze Ia desliinlarea posturilor
vacante înscrise in schem ele de luncfii ale unităţilor lor bisericeşti.
— Se va insista şi se vor face dem ersuri pentru includerea Casei de
pensii a Bisericii O rtodoxe Române in sistem ul de asigurări sociale ale
Statului.
— Plnă alunei să se iniţieze dem ersuri la organele de stat (Guvern,
M inisterul Muncii, M inisterul Finanţelor) pentru obţinerea unei subvenţii
substanţiale pentru anul 1992, spre a acoperi delicitul linanciar al Casei de
pensii a Bisericii.
In continuare, la invitarea Prea Fericitului P ărinte Preşedinte, P. S. Episcop
Ca linie al A rgeşului dă citire referatelor Comisiei canonică-juridică şi pentru disci
plină, privind :
T em ei nr. 8820,1991 — R ăspunsurile centrelor eparhiale în legătură cu propu
nerile de organizare a Conferinţei naţionale a clerului, in lumina D ocumentului de"
convergentă al Comisiei sinodale din 26 iulie 1991.
Din referatul Cancelariei Sf. Sinod reiese că un grup de in iţiativ ă dintre preoţi,
i e află în al treilea an de încercări pentru a pune bazele unei «Conferinţe naţionale
a clerului», organism care îşi propune să răspundă prin activ itatea sa tuturor pro
blem elor misionare, pastorale, sociale etc., ale Bisericii, pe calea propunerilor şi a
dialogului cu Sfintul Sinod şi organele centrale bisericeşti.
In zilele de 7—8 mai 1991, această Conferinţă s-a aflat la cea de-a IV-a în tru 
nire a sa, elaborînd 11 rezoluţii (propuneri) care conturează obiectivele ei. Discuţiile
purtate de Comisia canonică-juridică şi p en tru disciplină
cu reprezentanţii clerici
ai Conferinţei n-au putut conduce la cristalizarea poziţiei acesteia în Biserică şi în
rîndul organelor bisericeşti. De aceea, în şedinţele de lucru, din 26 iulie 1991, ale
Sfîntului Sinod, s-a elaborat un Document de convergenţă
în care, Sfîntul Sinod,
receptiv la dorinţa clerului de a contribui
mai
activ la odesfăşurare dinam ică a
vieţii bisericeşti actualc, delim itează bazele canonico-juridice, prin două posibilităţi
de participare a clerului, la viaţa şi activ itatea Bisericii, care nu se exclud în tre
ele, şi a n u m e :
a. «Fie constituirea unei A sociaţii a preoţilor ortodocşi români, aşa cum a
existat în viaţa Bisericii noastre, avînd statu t sau regulam ent propriu, bucurîndii-se
de autonomie, ca toate celelalte asociaţii şi avînd binecuvîntarea au torităţii supe
rioare b ise ric e şti;
b. Fie constituirea Conferinţei preoţeşti într-o formă lărgită şi îm bunătăţită în
spiritul prevederilor art. 15 din Statut, care reglem entează rolul conferinţelor p reo
ţeşti pe protopopiate sau e p a r h ii;
c. Pe Ungă aceste forme de conferinţe, Sfîntul Sinod a acceptat şi o conferinţă
a clerului pe Patriarhie, ca formă de consultare a clerului, şi nu ca organ de sine
stătător, urm înd ca acestea să fie convocate de protopop, chiriarh sau patriarh,
după caz.
C onsultarea chiriarhului cu clerul şi a clerului întreolaltă fiind o părticică din
viaţa Bisericii noastre, cerută şi organizată chiar de către Sfîntul Sinod, conferinţele
protopopeşti, eparhiale şi, mai nou, la nivel d e Patriarhie (naţional), sînt înţelese
oa o formă lărgită de consultare, de colaborare şi de m anifestare a spiritului sobor
nicesc, urm înd ca rezultatele consfătuirilor din conferinţele clerului să fie transm ise
Sfîntului Sinod pentru urmare».
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A cest Document de convergentă, care exprim ă poziţia canonică-juridică a
Sfîntului Sinod a fost trimis tuturor eparhiilor pentru a fi discutat cu preoţii în
protopopiate, urm înd ca centrele eparhiale să înainteze Sfîntului Sinod punctul de
vedere al clerului din eparhie, în vederea definitivării acestor conferinţe.
U lterior au fost transm ise eparhiilor şi opiniile reprezentanţilor clerici ai
Conferinţei referitoare la Documentul de convergenţă, pentru ca şi de acestea să
se ţină seam ă cînd la eparhii se va analiza cu preoţii docum entul de convergentă,
urm înd să transm ită răspuns Cancelariei Sf. Sinod.
Din datele prim ite de la 10 eparhii la C ancelaria Sf. Sinod (Arhiepiscopia
Sibiului, A rhiepiscopia Tim işoarei, A rhiepiscopia Tomisului, A rhiepiscopia Sucevei,
A rhiepiscopia Clujului, Episcopia Rom anului şi Huşilor. Episcopia Buzăului, Episco
pia A rgeşului, Episcopia A radului şi Episcopia O radiei), rezultă în linii generale că
preoţii, în consfătuirile pe protopopiate, s-au declarat de acord cu «Documentul de
convergentă» al Sfîntului Sinod, precizînd că ei doresc să răm înă statornici în res
pectul norm elor canonice şi statu tare ale Bisericii şi în deplină ascultare faţă de
Sfnitul Sinod şi ierarhii locului.
D iscuţiile purtate în plenul Sfîntului Sinod au scos în evidenţă necesitatea de
'« se primi răspuns şi de la celelalte 8 eparhii.
U rm are discuţiilor care au av u t loc, la care au participat toţi ierarhii
p re
zenţi, Sfîntul Sinod hotărăşte iK inătoarele :
— Sl'mlul Sinod, exum inind cu atenţia cuvenită răspunsurile a 10 eparhii,
prim ite pînă acum, cu privire Ia punctul de ved ere exprim at de preoţii
acestora, referitor la Conlerinta naţională a clerului, aşa cum se prezintă ea
in D ocumentul de convergentă, elaborat de Comisia sinodală în 25 iulie 1901,
constată că în principiu m ajoritatea răspunsurilor exprimă acordul cu con
ţinutul D ocum entului de convergentă.
Totodată, Slîntul Sinod constată că nu toate centrele eparhiale au avut
posibilitatea să-şi exprim e punctul de vedere în legătură cu Documentul de
convergentă, astlel că apreciază ca necesar să se primească la Cancelaria
Sf. Sinod răspunsurile celorlalte 8 eparhii la D ocumentul de convergentă Ş i
la obiecţiile com itetului pregătitor al Conferinţei în legătură cu acesta,
după primirea şi analizarea cărora, într-o com isie m ixtă lormată din teologi,
reprezentanţi ai Conferinţei şi ai Com isiei canonice a Sfîntului Sinod, se vor
întocm i propuneri privind m odul de reprezentativitate a clerului în conferin
ţele protopopeşti, eparhiale şi Conferinţa naţională.
— Concom itent, pentru a da curs cu prioritate dorinţei reprezentanţilor
Conferinţei, de a fi consultaţi teologii cu privire la Conferinţa naţională a
clerului, se vor trim ite tuturor consiliilor profesorale ale Pacultătilor do teo 
logie Docum entul de convergentă şi obiecţiile Com itetului pregătitor al Confe
rinţei cu privire Ia acest docum ent, exprim ate de către pr. N eculce Adrian,
pentru a fl studiate în vederea discuţiilor ce vor avea loc în comisia mixlâ.
Pe baza concluziilor ce se vor adopta în aceste consultări şi a propu
nerilor care se vor face, S lintul Sinod va putea proceda, după caz. la am en
darea Statutului sau Ia adăugarea unor prevederi pe care Ie vor găsi necesare.
T em ei nr. 185/1992 — A dresa I. P. S. M itropolit A ntonie al A rdealului privind
acordarea rangului de arhim andrit m itrofor P. Cuv. S tareţ V eniam in T ohăneanu de
la m înăstirea Simbăta de Sus. jud. Sibiu.
Sfîntul Sinod plenar apreciind m eritele personale ale unor călugări cu v ia ţă
îm bunătăţită şi lucrare deosebită în cinul m onahal şi cu influenţă în rîn d u rile cre
dincioşilor pentru prom ovarea vieţii sp iritu a le ;
Ţinînd seama de datinile mai vechi în Biserica O rtodoxă care la noi au fost
în lătu rate după anul 1948, din m otivele cunoscute, prin care a trecut viata m onahală,
în urma discuţiilor care a u a v u t loc, Sfîntul Sinod h o tă ră şte :
— Acordă rangul de arhimandrit m itrofor PP.CC. A rhim andriţi: V en ia 
min Tohăneanu, stareţul m înăstirii Brîncoveanu, Sim băta de Sus, jud. S ib iu ;
Sofian Boghiu, stareţul m înăstirii A ntim , B u cu reşti; Ilie Cleopa — de hi
mînăstirea Sihăstria, jud. Neam ţ.
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T em ei nr. 511,'1092 — A dresa A rhiepiscopiei Bucureştilor nr. 381/1992, prin
care se solicită m odificarea hotăririi Sfîntului Sinod nr. 3277/1991 referitoare la
condiţiile de candidare şi desfăşurare a exam enului d e selecţionare, pentru numirea
• i transferarea clerului în municipii, oraşe m ari şi capitală.
A vînd în vedere faptul că în capitală există, de aproape doi ani, peste 60 de
posturi de preot v acante (postul I, II, III), îneît o pairte din credincioşii acelor
parohii sînt lipsiţi de asistenţă religioasă c ît şi de predarea de religie în şcoală,
iar pentru exam enul de selecţionare se prezintă din ce în ce mai puţini candidaţi,
din cauza unor condiţii obligatorii de candidare la exam en, se propune ca :
1. Vechimea in preoţie care, prin h o tă rîre a Sfintului Sinod nr. 3277/1991, a
fost fixată la minimum 10 ani, să fie de minimum 5 ani, cu obligativitatea absolvirii
cursurilor de definitivare.
2. Să se precizeze num ărul de locuitori de la care pot fi considerate oraşele
mari sau să elim ine mai bine cuvîntul «mari», care în momentul de faţă produce
confuzii şi greutăţi în ap recierea categoriei parohiilor vacante din mediul uTban.
3. Posibilitatea numirii unui candidat care la exam enul de selecţionare a o b ţi
nut o m edie de la 8 pînă la 8,50, la o parohie din Capitală ca re in urma dem o
lărilor sau din a lte cauze obiective, a re un num ăr foarte mic de familii sau su b
prevederile art. 44, coroborat cu art. 49 din S tatutul p en tru organizarea şi funcţiona
rea Bisericii O rtodoxe Române (care p revăd pentru o raşe 500 de fam ilii d e preot).
Exam inînd propunerile A rhiepiscopiei Bucureştilor, în rap o rt cu prevederile
Slîntului Sinod, cuprinse
în h otărîrea nr. 3227/1991 ;
In urma discuţiilor p u rtate în plen, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— A duce urm ătoarele precizări şi am endam ente la hotărîrea Slîntului
Sinod nr. 3227/1991, privitoare la transferarea clerului în oraşele mari, m uni
cipii şi reşedinţe de eparhie :
— V echim ea minimă în preoţie va fi de 5 ani cu obligativitatea absol
virii cursurilor de definitivare.
— C elelalte condiţii şi prevederi ale hotărîrii Slîntului Sinod nr. 3227/
1991, rămîn în continuare valide şi aplicabile.
— E xam enul şi m edia obţinută este valabilă numai pentru parohia
la
care preotul respectiv a candidat.
Epuizîndu-se exam inarea problem elor înscrise p e ordinea de zi, Prea Pericitul
Părinte Patriarh T e o c t i s t aduce m ulţum iri m em brilor Sfintului Sinod, p entru
participarea la şedinţă şi pentru contribuţia adusă la soluţionarea lucrărilor, cu
lugăm intea de a veghea ca hotărîrile luate să fie urm ărite şi puse în aplicare.
Prea Fericirea Sa declară prorogată Sesiunea sinodală pe an u l 1992.
Şedinţa se încheie la ora 17,00.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
Dropt pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbaL
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•R e c e n z i i *
PREOT NICOLAE STOLERU, Spiritualitatea ortodoxă şi slujirea
creştină. Teză de doctorat, B ucureşti, E d itu ra In stitu tu lu i biblic şi de
m isiune al Bisericii O rtodoxe Rom âne, 1991, 254— 258 p.
Disputată, ca aparten en ţă la o disciplină teologică, între Apolocjetică, Dogma
tică şi M orală, spiritualitatea ortodoxă îşi afirm ă astăzi înrudirea cu cea din urm ă.
Faptul dă prilej cercetătorului să analizeze cuprinsul disciplinei in cadrul noului ei
statut.
In această configuraţie, ea se dovedeşte îm bogăţită, ea una care îşi ex tin d e
preocupările tem atice pînă în corolarul lor firesc, adică p în ă în cîm pul societăţii
şi al lumii noastre creştine.
Proiectînd în şase capitole prim a dintre cele două p ărţi ale lucrării sale, au 
torul se străduieşte, la început, să ara te m ai am ănuntit că spiritualitatea ortodoxă
este o com ponentă a vieţii creştine. Dacă in apus se vorbeşte mai ales de o im i
tare a lui Hristos, in răsărit, fenomenul se tălm ăceşte ca o m ortificare a trupului.
In înţelesul ei real însă, aceasta nu se înfăptuieşte decit cu H ristos şi în H ristos.
Pe de altă parte, aici persoana este înţeleasă ferm, ca m enită de la început
dialogului. Exigenţa aceasta o face să tindă neîncetat către cunoaşterea şi iubirea
lui Dumnezeu. T otodată omul duhovnicesc- este o rezu ltan tă a lucrării şi a mîntuirii cu ceilalţi semeni. Toţi m arii trăitori ai învăţătu rii evanghelice au îm plinit în
dragoste slujirea aproapelui. Idealul creştin al dobîndirii desăvlrşirii în H ristos
presupune clem entele spiritualităţii drept com ponente ale vieţii autentice.
Dintre tem eiurile doctrinare a le spiritualităţii ortodoxe sînt explicate în lu 
crare în văţătura despre P reasfîntă Treime, persoana um ană în dialog existenţial cu
Dumnezeu, fundam entul ei hristologic, lucrarea Duhului Sfînt din Biserică şi eclezialitatca ca principiu de activizare a vieţii morale.
Cel de al III-lea capitol al tezei este dedicat etap elo r vieţii duhovniceşti, care
culminează cu desăvîrşirea creştină şi apoi cu înduannezeirea după har. D intre v ir
tuţile studiate aici, o explicare a lor ortodoxă o prim esc mai ales u rm ă to a re le :
paza mintii sau a gînduxilor, suportarea necazurilor din viaţă, asem ănarea cu Dum
nezeu prin nepătim ire.
In continuare se insistă asu p ra cîtorva trăsătu ri ale spiritualităţii ortodoxe.
A spectul ei doxologic şi liturgic se reliefează în cultul divin. îndeosebi liturghia
ortodoxă încălzeşte viaţa fiecărui credincios în clim atul specific al com uniunii în
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iubire. «Astfel Sfînta Liturghie poate fi socotită şi ca un m ijloc de transcendcre a
oam enilor de la viata închisă, în egoism şi în lume, la viaţa de com unicare în Dum
nezeu, ca Îm părăţie a Lui, deci la frum useţea bunurilor veşnice» (p. 113*).
Cine nu uită aportul spiritualităţii ortodoxe la păstrarea unităţii poporului
■nostru poate rem arca şi specificul e i filocalic. Monahii «sciţi» şi sihaştrii de o d i
nioară, ca şi călugării de azi, domnitorii fondatori ai atîtor m inăstiri mai vechi
şi mai noi sînt rînduiţi pe continuitatea aceluiaşi fir istoric duhovnicesc. Dintre
figurile deosebite care s-au distins la noi în adîncirea şi răspîndirea acestei antolo
gii de frum useţe a virtuţilor se am intesc Sfîntul Paisie de la N eam ţu şi Sfîntul
Calinic de la Cernica. De altfel, de aici izvorăşte şi altă caracteristică a sp iritu ali
tăţii ortodoxe române. Este vorba de acceptarea, de experierea ei în întreaga 15'sei'ică, datorită rîv n ei lăuntrice a atîto r monahi, dar şi mireni.
O cercetare atît de m inuţioasă ca aceasta pe care o avem sub priviri nu şi-ar
fi justificat titlul dacă nu ar fi aruncat lumini explicative şi asupra unor laturi nega
tiv e ale fenomenului studiat. Pentru a putea deosebi viaţa ortodoxă în H ristos de
alte spiritualităţi, autorul se serveşte de mai m ulte precizări. Mai Sntii el distinge
între «viaţa duhovnicească» şi între «mistică». N oţiunea din urm ă nu poate evita
un oarecare sens peiorativ, favorizat la noi, îndeosebi In ultim ele p atru decenii alo
statului ateu. Pe dc altă parte, denum irea am intită poartă cu sine posibila confuzie
tu mistica extracreştină, panteistă.
Precizările autorului merg şi mai d ep arte în capitolele urm ătoare. Faţă de
spiritualitatea ortodoxă, întem eiată pe ta.:na persoanelor trei mi ce, cea rom ano-ca
tolică prezintă concepţia unui Dumnezeu impersonal, panteist. In fond în această
teologie, Plotin nu a fost învins cu ad evărat în domeniul explicării fenomenului m is
tic creştin. A supra unei divinităţi prezentate astfel şi depărtate de om, se pune
m are accent pe cunoaşterea raţională a ei. De aceea, pentru a întîlni pe credinciosul
■contemporan, creştinism ul apusean trebuie să se airtosecularizeze. In biserică, după
părerea unor teologi ai lui, conferinţa culturală, dansul, instrum entele de cîn tat ş.a.
dobîndesc astăzi un loc şi un rol de neînlocuit.
In Protestantism , curentul îndepărtării de trăirea creştină prim ară este şi mai
avansat. Pentru a, se opune legalism ului m oştenit de secole, se afirm ă în ultim ele
decenii o etica a egalităţii um ane şi a slujirii. Prin aceasta calea subiectivism ului
feluritelor curente teologice este deschisă. Amintim doar pe cele mai im portante
dintre ele : «teologia radicală» sau «a m orţii lui Dumnezeu», «teologia secularizării»,
«teologia politică» (critică şi revoluţionară), «teologia neagră» şi «teologia afri
cană».
Capitolul acesta mai cuprinde Forme exagerate şi ialse de m isticism . F aţă de
■ele trebuie să afirmăm şi astăzi valenţele experienţei duhovniceşti pozitive, caracte
rizate prin echilibru' sufletesc, realism şi lipsa de extremism.
A celaşi rol de com batere şi de reliefare ortodoxă îl au preoţii, toţi credin
cioşii, şi fată de un alt fenomen creştin rătăcit de astăzi. Ne-am referit la sp iritu a
litatea sectelor In general, care propun intr-un mod specific ru p erea echilibrului
tradiţional între sacru şi profan. «Deşi uneori sectele sînt confundate, trebuie pre
cizat că în zilele noastre m ajoritatea grupărilor n u mai sînt nici creştine (din e re
ziile vechi), nici religioase (din religiile natu riste sau mitologii greco-rom ane) şi
nici mistice, ci ideologii religioase, antisociale şi anticreştine. A ceasta face ca fie
care sectă să-şi aibă «dumnezeul» şi concepţiile proprii (p. 145). De aceea ele îm.pinzesc globul, nefiind caracteristice doar ţărilor cu populaţie ortodoxă.
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P artea a Il-a a cercetării de fată se intitulează Spiritualitatea ortodoxă şi slu
jirea crcştină. Cea din urm ă s-a conturat ca un aspect distinct ai preocupărilor
creştine din faptul hristic al trim iterii Bisericii spre slu jirea lumii. Sînt mai multe
tem eiurile doctrinare ale acestei orien tări fundam entale. Mai intîi persoana umană
îşi dovedeşte o existentă dialogică. M întuitorul însuşi a dat pildă desăvîrşită de
slujire jertfelnică. Spre această stare ne poartă şi pe noi Duhul Sfînt prin instituţia
Bisericii care slujeşte în lume. Dobîndirea vieţii veşnice, pe de a ltă parte, nu se
poate realiza decît prin com uniunea cu aproapele în care se descifrează chipul lui
Hristos.
Şi alte tem eiuri, de conţinut m oral-social, în tăresc orientarea aceasta a O rto 
doxiei, caracterizată ca o Biserică a slujirii.
De altfel Interlerenta Bisericii cu lum ea constituie un capitol ap arte în stru c
tura generală a cercetării.
Din perspectiva raportului spiritualitate-slujire se pune misiunii ortodoxe de
astăzi o anum ită problem ă. Este vorba despre ferm itatea existenţei parohiei ca loc
specific al păstrării dreptei-credinţe şi al trăirii creştine autentice corespunzătoare.
Tără această arm onie dintre parohie şi biserica locală, spiritualitatea ortodoxă se
poate fisura. Anumiţi credincioşi ai noştri, în setea lor după trăirea duhovnicească,
rătăcesc ani în şir pe la m înăstiri, dar nici măcar nu ştiu unde se află biserica
parohială.
Pentru nocivitatea sufletească a unor astfel de «pelerini» obsedaţi şi unilateralizaţi, vezi studiul Pravilă şi dreaptă-credinţă Ia Siînta Taină a M ărturisirii, în
«M itropolia Olteniei», nr. 9— 10/1984.
P.C. Pr. Prof. N icolae Stoleru a realizat o lucrare u n itară şi bine structurată.
Dintre cele două p ărţi ale ei, ultim a se pare că răspunde mai greu unor întrebări
critice de astăzi. In vrem ea noastră, noţiunea de «slujire» face să nu mai fie p ri
v ită cu claritatea pe care întrebuinţarea ei de pînă acum o socotea înţeleasă. Poate
că a r fi bine să accentuăm , în deplină lib ertate şi credinţă ortodoxă, că Biserica
slujeşte necondiţionat omul şi lumea in care trăieşte el, dar nu statul. In raport
cu acesta, Biserica işi stabileşte relaţiile — după epocile istorico-politico respective,
fapt care implică şi anum ite obligaţii ale lui fată de instituţia m întuirii. Cînd acestea
nu au fost bine lum inate şi precizate, ea a fost la un pas de situaţia de instrum ent
al puterii opresive.
Din acest punct de vedere, este sem nificativ faptul că despre Biserica sluji
to a re s-a vorbit m ai mult în tim pul defunctei dictaturi, decît în anii de libertate,
de simfonie şi de creaţie culturală ai istoriei noastre.
Cu observaţia că predicile unui ierarh şi în general lucrările literare nu pot
oferi, singure, întem eierea riguroasă a unei atitudini doctrinare, cu îndemnul ca
citarea tuturor docum entelor patristice să se facă direct după izvoare, recunoaştem
totuşi deplina reuşită a proiectului' de faţă. El arată o m uncă intensă, seriozitate,
sfăpînire m ultilaterală a tem ei luate în studiu.
Aceeaşi bucurie, a datoriei pe deplin şi cu succes îndeplinite a autorului,
o vor resim ţi cu siguranţă toţi cercetătorii ca re îi vor prelua rezultatele.
De aceea o recom andam cu căldură preoţilor noştri, mirenilor rîvnitori şi inte
lectualităţii creştine de astăzi. Ea poate se rv i drep t călăuză sigură şi ortodoxă p en 
tru clarificarea şi orientarea lor în contextul spiritualităţilor apărute în ultim ul
veac, care ne asaltează in timpul din urmă.
Pr. asist. GHEORGHE I. DRAGULIN
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«Eu am făcut ca acela oare e ste într-o dum bravă foarte m are de flori şi culege
toate vîrfurilo floriilor pentru ca să facă o cunună frumoasă» — m ărturiseşte sensi
bilul scriitor anonim din Bologna în prefaţa cărţii sale Floarea darurilor, com pusă
între anii 1316— 1323.
M etaforic, «vîrfurile florilor» şi «cununa» frum oasă vizează intenţia şi fapta eru 
ditului renascentist italian. El caută şi distinge p ărţile cele mai alese, m ai d e seam ă
ale naturii um ane — v irtu ţile —, aliniindu-le într-un florilegiu, m enit să cultive
optimismul, încrederea în om şi în natură, în idealul unei fericiri terestre, făclnd
elogiul culturii, al unei culturi um aniste, ca mijloc de înnobilare şi desăvîrşire a
omului.
In ansam blul arhitectural preconizat fiecăreia dintre virtuţi ii corespunde un
viciu — reversul m edaliei iubire/invidie,
bucurie/tristeţe, pace/m înie. m ilostenie/
cruzime, generozitate/avariţie, corectitudine/linguşire, prudenţă/nebunie, d rep tate/
nedreptate, sinceritate/falsitate, adevăr/m inciună, tărie/tem ere,
mărinim ie/lngim fare,
constanţă/inconstanţă, tem peranţă/nesocotinţă, um ilinţă/m indrio, abstinenţă/îm buibare,
castitate/desfrîu. A ntitetic sensurile contrarii se pun reciproc în lumină, subliniind
şi mai m ult opoziţia dintre ele.
In literatura cultă a tim pului, Petrarca, situat, ca şi Dante, la confluenţa ev u 
lui mediu şi Renaşterii, reprezentant de frunte al prim ei generaţii de umanişti ita 
lieni, cultivă cu strălucire antiteza pentru ca, mai tîrziu, la poeţii şi gînditorii ro
m antici — procedeul să devină expresia unui principiu
univ ersal de d u a lita te :
ideal-real, viaţă-vis, bine-rău, cer-păm înt, suflet-m aterie etc.
La cele 1-7 virtuţi autorul Florii darurilor mai ad au g ă pe a 18-a (totalizînd a s t 
f e l 35 do capitole) — m oderanţa — (m ăsura sau nobleţea m eritului individual),
căreia nu-i opune nici un viciu, pentru că, in concepţia nouă a Renaşterii, ea este
sinteza tuturor virtuţilor.
Ca structură com poziţională fiecare capitol are o formă fixă, sim etrică, de
sferă : — definiţia virtuţii s a u s a viciului, — asem ănarea cu un anim al sa u cu o
pasăre (din vechiul Fiziolog sau Bestiariu), — o serie de reflecţii şi — un exem plu
care se aplică virtuţii sau viciului re s p e c tiv : «Cap. XXIII
Despre m ărinim ie A.
După cum spune Tulio, m ărinim ia (generozitatea) este a înţelege lucrurile frum oa
se, înalte şi valoroase. B. V irtutea mărinimiei se p o ate asem ăna cu şoimul, care
se lasă mai degrabă să m oară de foame decît să m ănînce carne stricată.
Şi nu-i place niciodată să prindă altfel de p ăsări decît de cele grase. C. Fe
ricitul A ugustin zice despre m ă rin im ie: «Leul nu face război cu furnicile, nici v u l
turul nu vrea să prindă muşte». Tulio zice : «Sufletul unui om de v aloare se cu 
noaşte prin faptele sale mari». Icopraste (? H ypocrate) z ic e : «Nu există nici un
lucru atit de tare, nici a tît de aspru pe care sufletul omului să nu-1 învingă». A le
xandru zice : «Este mai bună o m oarte nobilă, decît o domnie rea» D. In Istoria
romanilor se povesteşte că un m edic al unuia, care se numea Pyrro, care era v r ă j
maşul romanilor, a trim is la senatorii Romei ca să accepte să-i dea o anum ită sumă
de bani pentru ca el să-l om oare pe Pyrro. Senatorii rom ani i-au răspuns că lor
nu le plac astfel de lucruri re le — şi că vor să învingă pe duşm anul lor pe calea
arm elor şi nu prin trădare. Apoi au trim is degrabă pe am basadorii lor la Pyrro,
elrâgîndu-i atenţia ca să se ferească de m edicul s ă u » 1.
*
Prof. Dr. Docent Pândele O lteanu, Floarea darurilor sau Fiore di virtu. Stu
diu, ediţie critică pe versiuni, după m anuscrise, trad u cere şi glosar în te x t com
parat. Editura M itropoliei Banatului — Tim işoara. T rim iterile în p rezentarea no astră
se fac la paginile ediţiei.
1. Op. cit., p. 91—92.

RECENZII

221

Definiţiile şi cugetările constituie partea parem iologică a cărţii. D ispunerea ce
lor 530 de cugetări sau gnome, în funcţie de tem a v irtu ţilo r şi viciilor tratate, nu
se mai întîlneşte in nici o altă operă j infuzarca înţelesurilor etico-filosofice în su 
fletul cititorilor era facilitată graţie formelor lor concise, adesea versificate, fiind
u şo r de re ţin u t şi circulînd şi oral.
Sînt cugetări din filosofia an tică greco-latină (Platon, A ristotel, Socrate, Esop,
A lexandru cel M are, Ptolemeu), din autori ca : Pitagora, Hermes, Homer, H ypocrate,
Diogene, scriitori la tin i: Seneca, Cicero, Cato, Juvanal, din Biblie (în special din
Vechiul Testam ent), la fel din părinţii Bisericii, din filosofia arabă (Avicenna, A veroes,
profetul Sed ş.a.).
A utorul Florii darurilor preia însă citatele din colecţii şi enciclopedii m edie
vale ale genului parem iologic, care se bucurau de faimă în acel timp şi nu direct
din lucrările originale citate : «Tot astfel şi eu am cercetat, am ales şi am adunat
din cărţile în care se scria despre viTtuţi şi despre viţii» 2.
U tilizarea sim bolului este foarte v e c h e ;acesta este, în
general, tot ceea ce
înlocuieşte şi reprezintă altceva, în baza unei corespondenţe sau legături ontologi
ce, analogice sau convenţionale. In m entalitatea arhaică folosirea sim bolului era ca
un mod de interp retare în term eni spirituali a lumii fizice. Evul m ediu recurge la
sim bol îndeosebi pentru exprim area m isterelor creştine.
Folosirea anim alelor şi a păsărilor ca
rem arcat încă din antichitate, subliniindu-se
m etodei.

m etafore literare — sim boluri
interesul p en tru semnificantul

— s-a
etic al

O întreagă literatură se constituie într-un ad ev ărat corpus privind izvoarele
sim bolisticii a n im a lie re ; în cercetarea iu speţă se im pune ideea că există un m are
num ăr de sim boluri consacrate ; eventualele «abateri» îşi au sorgintea în adopta
rea m iturilor specifice fiecărei culturi.
Simbolica anim alieră a contribuit la dezvoltarea minţii, a im aginaţiei şi a p u 
terii de abstractizare, a cultivării fabulei ca gen de critică socială şi de înv ăţătu ră
morală. De aceea Fiziologul din Floarea darurilor este deosebit de important.
Prin exem plele aplicative autorul operei Fiore di virtu a contribuit la forma
rea omului cerut de tim purile noi, cu spirit laic, doritor de libertate, echilibrat din
punct de vedere al concepţiei, etic şi practic.
«Istoria seducătoare» a acestui op — num ită şi m otivată astfel de cel- mai
autorizat cercetător actual al lucrării,
prof. univ. dr. doc. Pândele O lteanu este
pusă la îndem ina cititorilor prin recenta ediţie apărută la editura M itropoliei Bana
tului — Timişoara.
In plus, Prof. P. O lteanu a întocm it şi un amplu studiu monografic, cuprinzînd
isto ria o p e r e i: Floarea darurilor în istoria universală (sub tipar), la care face dese
1 oferiri în paginile e d iţie i
Posesor al unui imens bagaj inform aţional (vezi bibliografia citată, investiga
ţiile personale în biblioteci străine şi indigene, docum entarea întocm ită printr-o sus
ţinută corespondenţă cu numeroşi cercetători din ţară şi străinătate), poliglot recu 
noscut (de reţinut că num ai p en tru lucrarea în discuţie a parcurs texte scrise în
4 limbi vechi), filolog şi textolog încercat — prof. P. O lteanu «atacă» mai toate
faţetele subiectului c e r c e ta t: istoric, cultural, litcrar-ărtistic, lingvistic, arheografic.
. 2. Op. cit., p. 36, nota 2. Textul este o continuare a prefeţei, p ăstra tă în unele
m anuscrise italiene neidentificate, din vechile versiuni greceşti.
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Cunoscînd epoca, determ ină geneza, apoi iz v o a re le ; face o m inuţioasă analiză a
slri.cturii arhetipului (formă, conţinut, m ijloace artistice specifice de realizare —
alegarie, m etaforă, simbol, folosirea gnomelor cifrice într-o serie de maxime a rit
metice) şi înregistrează num eroasele versiuni ale Florii darurilor, începînd cu locul
de baştină — Italia — unde se păstrează 70 de manuscrise, zeci de incunabule Şi
luai m ulte ediţii, şi, continuînd cu spectaculoasa rec ep ta re în cultura a peste zece
popoare şi limbi (spaniolă, franceză, catalană, germ ană, armeană, croata glagolitică.
rusă, ucraineană, română).
Dată fiind putina cunoaştere din partea O ccidcntului a răspîndirii in sud-estul
europeen a cărţii şi faptul că transpunerile operei în unele limbi sîn t cu totul «ra
risime» prof. P. O lteanu pledează pentru o p o rtu n itatea întocmirii unei ediţii critice,
chiar a originalului italian, conform cerinţelor textologiei actuale. (O ediţie critică
a textului Florii darurilor nu există nici în literatu ra italiană, deşi în 1961 fusese
en u n ţată de M aria Corti, ca fiind întocm ită pe baza a 41 d e m a n u scrise; de fapt
nici originalul de la Siena — cca. 1350 — nu a fost ed itat în întregim e în literaturar
italiană).
Dacă ar fi să ne oprim, de pildă, 1a- co n statările recunoscutului com paratist,
prof. P. O lteanu, analiza versiunilor conduce la fascinantul destin al operei în m iş
carea ideilor pe parcursul cîtorva secole ; traducătorii sau copiştii omit, adaugă sau
intervin în com partim entele capitolelor c ă r ţii: în funcţie d e credinţă,
de sta tu t
social, de nivel cultural, de evenim ent la zi etc. (In toate versiunile grcco-slavoromâne s-a renunţat la exem plul de cruzime al M edeei, care-şi om oară fratele mai
mic, apoi pe cei doi copii — exem plu preluat după Ovidiu — fiind considerat ca
inuman şi necorespunzător spiritualităţii c re ştin e 3.
Definiţiile, mai mult ca oricare dintre capitolele privind sfera virtuţii sau a
viciilor, se preiau aidoma, traducătorii sau copiştii neperm iţindu-şi intervenţii în
form ulările pe care le-au înţeles drept adevăruri fundam entale postulate universal
recunoscute. Aşa se face că tabu-ul a «ocrotit» form ularea definirii, de altfel deose
bit de elocventă şi frumoasă, a m o d e ra ţie i: «Cap. XXXV Despre m oderanţă sau
m ăsură». A. M oderanla sau m ăsura, după cum spune Andronic, constă în a avea
un fel echilibrat în toate lucrurile, evitînd întotdeauna ce e prea m ult şi prea
puţin. A ceastă virtute se form ează şi se călăuzeşte prin alte două virtuţi, cum
este ruşinea şi cinstea, după cum spune Damaschin : «Ruşinea constă în a te tem e
de orice lucru josnic, pe care omul l-a făcut sau l-ar face». Iar cinstea, după cum
spune Macrobio, constă în a face num ai lucruri frumoase şi de onoare. A stfel
v irtutea m oderaţiei este ca şi cirm aciul care conduce corabia, o comancjă şi o
m înă. Tot astfel m oderanţa conduce toate celelalte virtuţi din lum e onorabile,
frumoase şi cuminţi. De aceea o aşez după celelalte virtuţi, aşa cum stă cirm aciul
la urma corăbiei.
Ruşinea este, ca şi cîrm a, care fereşte corabia ca să nu se izbească de vreun
loc periculos. Astfel ruşinea nu lasă ca v irtutea m oderanţei să alunece spre un
lucru u rit şi josnic, salvînd-o de la orice murdărie.
Cinstea este ca şi vîslele cu care se conduce corabia p e calea cea bună şi
dreaptă.
A stfel cinstea conduce m oderanţa spre toate lucrurile frumoase, cinstite şi de
onoare.
3. Op. cit., p. 57.
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Din virtutea m oderanţei decurge am abilitatea şi politeţea.
Fersiauo a s p u s : «A m abilitatea constă numai din trei lu c ru ri: să fii om g e
neros, să ai obiceiuri frumoase, să vorbeşti politicos». Şi din politete îşi arc înce
putul gentileţea, după cele ce spune A le x a n d ru : «Gentileţea
inseam nă obiceiurr
frumoase şi virtuoase şi o veche bogăţie (adică nobleţe)».
A lta este situaţia sim b o lu rilo r; acestea nu sint preluate tale-quale în toatev e rsiu n ile ; ele «legitimează» neta locală, apartenenţa la un anumit spaţiu a trad u 
cătorului sau a copistului, care propune adesea sim boluri ce-i sînt familiare, din fol
clorul sau din credinţele poporului respectiv. (Cocoşul — ca reprezentînd bucuria
— este înlocuit în această parte a Europei cu porum belul, pentru că veselia coco
şului nu corespunde ca puritate şi înălţare clocotului de bucurie a învierii şi acredinţei in nem urirea sufletului, caracteristice o rto d o x iei4.
O oarecare labilitate o prezintă şi com partim entul ex em p lelo r; sigur că schim 
bările de la o versiune la alta au în acest caz şi alte raţiuni, printre care nivelul
cultural al scribului îşi spune cuvîntul.
Uneori şi hazardul «schimbă» faţa originalului în traiectoria către cititor, alterînd, desigur, arhitectura şi arihonia operei (Copistul Costea Dascălul, din Şcheii.
Braşovului — a. 1693 — consideră şi Fiziologul lui Damaschin Studitul, găsit în
mi<celari(‘ul după care a transcris Floarea darurilor,
ca fScind p arte din aceeaşi
operă).
Relevant este interesul cu care prof. P. O lteanu a evidenţiat preluarea tim pu
rie a cărţii Fiore di virtu în literatura popoarelor din sud-estul Europei şi, cu p re 
cădere, răspîndirea ei în literatura rom ână (începînd cu sec. XVI, în trad u cerea
lui Giierman V alahul, apoi în M oldova de no-rd în slavona de red acţie sîrbă —
ecelaşi secol — şi, în sec. XVIII o versiune bilingvă sla v o -ro m â n ă; înregistrăm
pînă azi 40 de m anuscrise şi 5 e d iţii); se reţine, de asem enea, contribuţia rom â
nilor la bogata istorie a Florii darurilor în a o transm ite şi în cultura alto r p opoare
vecine (traducerea din rom ână in slavona ucraineano-rusă, în 1592, de ierom onahul
Veniamin, efectuată la m ănăstirea Putna).
Pentru a corespunde doar in parte necesităţii ediţiei preconizate de prof. P. Oltcanu. în lucrarea de faţă îşi propune să aducă unele lumini în istoria operei din
literatura română, din aceea a zonelor învecinate, precum şi din slavona de ră să 
rit editînd urm ătoarele v ersiu n i: I) O riginalul italian (după ms. Siena, cea. 1350,
publicat integral pentru prima nară acum) ; 2) V ersiunea slavonă de redacţie ucraineano-rusă, tradusă din rom ână în 1592; V ersiunile bilingve slavo-rom âne (Putna
— sec. XVI, Cluj — a. 1682, din 1702, din sec. XVII — derivată din versiunea sla
vonă de la P ra g a ); 4) V ersiuni rom âneşti (ms. 559, din Codex N eagoeanus şi Bra
şov) ; 5) V ersiunea greacă, după ediţia apărută la V eneţia (a. 1603), p aralel cu tra 
ducerea rom ânească, după versiunea Snagov, a. 1700 (Aceasta din urm ă este ev i
denţiată drept c e a . mai reuşită din punct de vedere literar, datorită talentului de
traducător al lui Filotei Sfetagoreţul, cît şi a diortositorului cărţii, Antim Ivireanul,.
m arele cărtu rar de la curtea voievodului C onstantin Brîncoveanu).
Trebuie subliniat faptul că unele dintre aceste versiuni sîn t editate acum pentiu prima oară şi că traducerea în rom ână a prim elor două versiuni aparţine prof.
P. O lteanu ; de asem enea transcrierea interp retativ ă din chirilică în alfabet latin a
versiunii Snagov si transcrierea în grafie latină, după sistem ul internaţional şi cu
4. Op. cit. p. 114— 115.
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m etoda interpretativă a textelor a căror grafie este gotică sau italiană. Tot iu
această p arte a studiului sîn t publicate ultim ele 5 capitole din versiunea greco-italiai\ă (a. 1779) de la V eneţia, însoţite de traducerca în limba rom ână care aparţine
lo t prof. P. O lteanu.
T extele enum erate sînt puse sub lupa de acribie şi sirguinţă a ccrcetătoruliii.
beneficiind de descrierea textului, cu semnalarea- particularităţilor arheografice, de
■datare, de localizare, răspîndire.
(
Concluziile acestor m inuţioase cercetări vin să îm bogăţească discipline ca : isto
ria dialectelor, lingvistică generală, balcanistică, romanistică, istoria slavonei, p re 
cum şi prom ovarea textologiei.
La sfîrşitul volum ului (Înaintea Bibliografiei, a rezum atelor in engleză şi fran
ceză şi a Indicelui de autori) se află un Glosar pe versiuni în context comparat
(aproape 4000 de le sem e); o muncă sisifică, pe care, în prim ul rind, specialiştii în
domeniu vor fi cei dintîi care o vor aprecia la adevărata ei valoare, cu a tît mai m ult
•cu cît criteriile care au sta t la baza întocm irii glosarelor (vezi p. 432— 435) au
condus la o serie de îndreptări a unor erori şi d e precizări necesare.
In mai toate secţiunile ediţiei, prof. P. O lteanu punctează contribuţia culturii
noastre la cunoaşterea tezaurului spiritual cuprins în Floarea d a ru rilo r; se pare,
afirm ă la un moment dat profesorul, că românii istrieni au participat la traducerea
cărţii Fiore di virtu din italian ă în croata glagolitică, începînd cu sfîrşitul sec. XIV.
A şadar — pe lîngă ciştigul
ediţia integrală a celui mai vechi
jnanistică, slavistică şi elenistică,
bog ată şi mai im portantă decît se

culturii italiene caxe are, iată, cu acest prilej,
m anuscris original, pe lîngă interesul p entru roistoria cărţii Floarea darurilor apare mult mai
ştiuse pînă acum.

Pe tot parcursul ediţiei autorul ei reuşeşte să transm ită lectorului o parte din
pasiunea care l-a secondat în această grea întreprindere, dem ersul său nu are în
vedere numai interesul strict ştiinţific a l operei analizate, ci se m enţine şi in sfera
subtitlului dat lucrării de copistul Costea D a sc ă lu l: «Carte aleasă din toate cărţile,
-dulce în văţătură omului», recom andînd-o astfel oricărui cititor. Susţinînd ideea că
sem natarul Florii darurilor trebuie să fi fost un laic raţionalist, al cărui scop era să
formeze şi să educe oamenii in sensul m oralităţii creştine, prof. univ. dr. doc. Pân
dele O lteanu oferă culturii şi ştiinţei rom âneşti ediţia cărţii Fiore di virtu ca pe
*o lumină într-un sfeaşnic» ca pe «un dar».
STELA TOMA
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FILĂ DE AUR
ÎN ISTORIA SPIRITUALITĂŢII ORTODOXE ROMÂNE
CANONIZAREA UNOR SFIN Ţ I ROMÂNI

Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, în urm a unor înde
lungate şi asidui cercetări efectuate de o comisie specială, continuând
acţiunea iniţiată to t de către S fântul Sinod în anul 1950 şi pusă în
aplicare în 1955, în deplin consens cu m anifestările evlaviei credincio
şilor Bisericii străbune, în şedinţa din 19— 20 iunie 1992, a lu at o
serie de h o tărâri de im portanţă deosebită pentru viaţa sp iritu ală a
credincioşilor Bisericii O rtodoxe Rom âne şi p en tru aghiografia o rto
doxă, în general.
Astfel, un num ăr de nouăsprezece credincioşi ortodocşi rom âni
m ireni, m onahi, slujitori şi ierarhi, vieţuitori în diverse tim puri pe
păm ântul rom ânesc şi ale căror m erite în tră ire a şi m ărtu risirea c re
dinţei ortodoxe su n t incontestabile, au fost trecuţi în rândul sfinţilor
cinstiţi de Biserica noastră, urm ând a' fi înscrişi în calendarul creştin
ortodox rom ân şi a li se acorda cinstirea tradiţională, conform ă cu
ceata de sfinţi din care fac parte.
în al doilea rând, Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne a
h o tărâ t generalizarea, în întreaga noastră Biserică, a cultului celor
şapte sfinţi rom âni, canonizaţi de către S fântul Sinod în anul 1950,
aceştia urm ând a fi trecu ţi în sinaxar şi in calendarele tu tu ro r eparhiilor
Bisericii O rtodoxe Române.
In al treilea rând, Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne a
ho tărât generalizarea cultului unui • m are num ăr de sfinţi, autohtoni
sau de alte etnii, care au v ieţu it şi au su ferit m artiriul pe păm ân tu l
strărom ân şi rom ân sau pe alte m eleaguri, şi cinstirea lor după cuviinţă
în întreaga Biserică O rtodoxă Română.
• In sfârşit, S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, în consens
cu practica din alte Biserici Ortodoxe, a h o tărât instituirea şi înscrierea
în calendarul ortodox rom ân a D um inicii sfinţilor români, p e n tru
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cinstirea tu tu ro r acelora care, de-a lungul veacurilor, au bineplăcut
lui D um nezeu p rin v ieţu irea în H ristos şi prin m ărtu ria dată despre
aceasta, şi ale căror num e num ai preabunul D um nezeu le cunoaşte şi
pe care El le-a înscris în C artea aleşilor săi.
Totodată, S fân tu l Sinod a aprobat A c tu l sinodal al Bisericii O rto
doxe Rom âne, în leg ătu ră cu h o tărârile m enţionate.
Fii

N um ărul u rm ă to r al revistei noastre v a cuprinde m ateriale în
care v o r fi p rezentate pe larg ho tărârile S fântului Sinod a l Bisericii
O rtodoxe R om âne în legătură cu problem ele m enţionate, precum şi cu
festivităţile care au av u t loc în B ucureşti şi în alte locuri din ţară,
în cadrul cărora s-a făc u t proclam area solem nă a acestor hotărâri.
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PASTORALA PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST, CU PRILEJUL
SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE
ÎNVIERII DOMNULUI, 1992.
t TEOCTIST
D IN M ILA LU I DU M NEZEU A R H IE P ISC O P A L BU C U R EŞTILO R,
M ITR O P O LIT A L M U N TE N IE I Ş l DOBROGEI,
P A T R IA R H A L B ISE R IC II O RTO D O XE R O M Â N E
IUBITULUI NOSTRU CLER. CINULUI M O N A H A L ŞI DREPTCREDINCIOŞI LOR
CREŞTINI, HA R Şl PACE DE LA DUMNEZEU CEL IN TREI ME LĂUDAT, IA R DE
l a n o i p ă r in t e a s c a b in e c u v în t a r e

«Eu, Lumină a n v en it în lume, ca tot
cel ce crode în M ine să nu răm ină în
întuneric».
(Ioan 12, 46)

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Cu ochii sufletului m eu vă privesc cu m ultă iubire la această stra jă
a nopţii celei pline de lum ină a învierii din m orţi a M întuitorului
n o stru Iisus Hristos. De aici, de la catedrala Sfintei P atriarh ii, a p rin zînd lum inarea de P aşte din candela credinţei noastre străm oşeşti,
p ă stra tă cu evlavie de înaintaşii noştri de la Sfîntul Apostol A ndrei,
aş năzui să o p o rt către fiecare fiu şi fiică a Bisericii noastre spre a le
vesti adevărul m ântuitor :
HRISTOS A ÎNVIAT, şi a le auzi răspunsul : ADEVÂRAT A ÎNVIAT !
Vă privesc chipurile inu n d ate de strălucirea lum inărilor aprinse
de la S fîntă Masă — M orm întul Dom nului — şi vă aud glasurile, ca
de îngeri, adeverind în v ierea Sa. S im t fiorul dum nezeiesc pe care îl
tră iţi cu t o ţ i i '— şi m ai cu seam ă acela al copilaşilor şi al tin erilo r cu
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inim a lor curată —, aflîndu-vă in ju ru l sfintei biserici, ca in apro
pierea S fintului M orm înt şi îm părtăşindu-vă, ca şi Sfinţii Apostoli şi
ca toţi înaintaşii noştri, din lum ina, bucuria şi pacea Sfintelor Paşti.
Deşi in ju ru l nostru stăpineşte încă întunericul nopţii, razele făcliei
din m îini p ătru n d în suflete şi, în chip m inunat, ele biruie întunericul,
îndepărtează îndoiala sau frica din inim i şi le um plu de bucurie şi
nădejde. învierea Dom nului H ristos «um ple totul de lum ină : şi cerul
şi păm întul şi cele dedesubt», cum glăsuieşte una din frum oasele noastre
cîntări de Paşti. A ceastă lum ină a Învierii a lum inat paşii şi a aprins
rîv n a ucenicilor M intuitorului H ristos, l-a călăuzit pe prigonitorul Saul
din Tars pe drum ul D am ascului, ca acesta să se transform e sufleteşte
şi să vestească pe Iisus cel înviat (Fapte 4, 2). Şi aceeaşi sfîntă lum ină
i-a apropiat de Iisus pe Luca şi pe Cleopa, în calea lor spre Emaus.
Aceeaşi lum ină din dim ineaţa învierii ne-a în d re p tat şi nouă paşii
acum la biserică spre a cînta îm preună im nul biruinţei vieţii asupra
m orţii, a lum inii asupra întunericului, a curajului asupra fricii, a
bucuriei asupra în tristării : «H ristos a înviat din m orţi cu m oartea pe
m oarte călcînd şi celor din m orm inte viaţă dăriundu-le !».
Iubiţi fraţi şi surori in tru Hristos D om nul,
S ărbătoarea S fintelor P aşti este, înainte de toate, sărbătoarea
lum inii, după însuşi cuvîntul M intuitorului H ristos : «Eu sînt lum ina
lumii» (Ioan 8, 12). «Eu, Lum ină am venit în lume, ca tot cel ce crede
în M ine să nu răm ină în întuneric» (Ioan 12, 4(i). Cu adevărat, ce s-ar
fi ales de această lum e şi de om, coroana făpturii, dacă nu ar fi venit
pe păm înt Fiul lui D um nezeu spre a Se aduce je rtfă de bună voie şi
din iubire p en tru făp tu ra Sa ? El S-a întrupat, S-a sm erit şi a pătim it,
a fost răstignit, îngropat şi a treia zi a înviat. în v ăţă tu ra Sa a pilduit-o
cu viaţa şi cu p u terea m inunilor. El a chem at neîncetat pe toţi oamenii
să prim ească lum ina şi «să nu răm înă în întuneric». Sărbătoarea Sfin
telor Paşti este praznicul lum inii, pentru că Învierea Dom nului H ristos
este darul vieţii celei noi, îm părtăşită nouă potrivit cuvîntului Sf. Apostol
Pavel : «Precum H ristos a înviat din m orţi, prin slava T atălui, aşa să
um blăm şi noi în tru înnoirea vieţii» (Rom. 6, 4). P rin b iruinţa asupra
m orţii, şi p rin Cruce şi Înviere, creştinii întim pină m oartea nu ca pe
u n .s fir ş it dureros sau nim icitor pe veci, ci ca pe o trecere «de la
m oarte la viaţă şi de pe păm înt la cer». De altfel, însuşi cuvîntul Paşti
înseam nă, in S fîn ta S criptură, trecere de la robie la libertate, de la
păcat la iertare şi m întuire, de la în tu n eric la lum ină. Prin jertfa şi
m oartea Sa, H ristos a b iru it m oartea, «a adus la lum ină viaţa şi nem u
rire a prin Evanghelie» (11 Tim. 1, 10), cum învaţă Sf. Apostol Pavel.
în v ierea lui H ristos este, aşadar, izvorul tainic al învierii noastre şi
tem eiul unei vieţi noi, duhovniceşti, a om ului lăuntric, «bine pregătit
p e n tru orice lucru bun» (II Tim. 3, 17) şi care «se înnoieşte din zi în
zi» (II Cor. 4, 16).
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Iubiţi fii şi fiice in tru Hristos D om nul,
Această bogăţie de lum ină, de bucurie şi nădejde îşi are începutul
în viaţa cea nouă, viaţă ce ne-a fost dăru ită nouă, celor ce credem în
învierea Lui. In lum ina acestei vieţi, în şi prin Hristos, sîntem chem aţi
să fim «fii ai Lum inii» (Ioan 12, 35). «A ltădată eraţi întuneric; iar acum
sinteţi lum ină în Domnul», spune S fîn tu l Apostol Pavel. «Um blaţi ca
fii ai lum inii. Iar roada lum inii in sine e bunătate, d rep tate şi adevăr»
(Efes. 5, 8—9). A fi fiu al lum inii înseam nă a fi în H ristos — Lum ina
lum ii — şi in Biserica Lui, înseam nă a rîndui viaţa după în v ăţătu ra
Lui şi a Bisericii in care lucrează D uhul Sfînt. S fîntul Apostol şi
E vanghelist Ioan cuprinde în foarte puţine cuvinte acest adevăr :
«Cine zice că este în lum ină şi pe fratele lui îl urăşte, acela este în
întuneric. Cine iubeşte pe fratele său răm îne în lum ină» (I Ioan 2,
9— 10).
Din nefericire, om enirea se zbate încă în întunericul necredinţei,
al lăcomiei, al urii, al setei de stăpînire. U rm ările absenţei iubirii şi
lum inii învierii, ca : nenorocirile şi pierderile de vieţi nevinovate, sufe
rinţele de tot felul, grabnica izbucnire a v ărsărilor de sînge, uneori
chiar între fraţi, abandonările de copii şi în treru p erea vieţii încă în
tru p u l mamei, dezbinările de la credinţa cea adevărată neagă nu num ai
num ele de creştin şi de p u rtă to r al chipului lui Dumnezeu, ci şi pe acela
de om. Ca fii şi slujitori ai lum inii să ne îndreptăm gîndul şi dragostea
către cei ce suferă, către cei n ed reptăţiţi, către cei aflaţi pe patul de
suferinţă, către orfani, bătrîni fără sprijin şi către m ulţim ile de fiinţe
om eneşti care, în secolul atîto r progrese ale ştiinţei, sînt pradă bolilor
de tot felul p en tru care trebuie, iubiţii mei, să ne rugăm , să-i apărăm
şi să le ducem lum ina vieţii, a celei sufleteşti, mai intîi, d ăruindu-le şi
cele necesare vieţii de toate zilele.
E xprim înd această îngrijorare faţă de criza m orală din lum e,
P a triarh ii şi în tîistătă to rii Sfintelor Biserici Ortodoxe, întru n iţi la
C onstantinopol în D um inica Ortodoxiei, la 15 m artie 1992, îndreaptă
cuvînt părintesc ca «toţi creştinii ortodocşi evlavioşi din întreaga lum e
să fie uniţi în juru l păstorilor lor canonici şi cheam ă pe toţi cei ce cred
in H ristos la reconciliere şi solidaritate în faţa serioaselor prim ejdii cu
care este am eninţată lum ea din ziua de azi».
Nu pot lipsi din inim a noastră fraţii rom âni din B asarabia, din
Bucovina şi din alte părţi, asupra cărora se ab at grele încercări, fiind
um iliţi, ned rep tăţiţi şi seceraţi de gloanţe pe propriul lor plai străbun.
R ănile lor sînt şi ale noastre. Suferinţele lor, grele în trecut, grele şi
acum, le sim ţim deopotrivă. Se cuvine să luăm putere şi curaj din
izvorul învierii D om nului şi să ne străduim să ducem lum ina lui H ristos
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în sufletele şi în inim ile lor, p rin tr-o im plicare m ai curajoasă, mai
concretă a noastră, a Bisericii şi a forurilor de sta t ale Rom âniei.
N um ai înrădăcinaţi în lum ina învierii şi în porunca iubirii, moşii
şi străm oşii noştri au s tră b ă tu t vitregia veacurilor, dovedind o a tît de
adîncă statornicie pe v a tra străbună. Ei au fost cu adevărat «fii ai
Lum inii» şi vredniciile lor ne sîn t peste veacuri izvor de curaj şi n ă
dejde, de izbăvire şi m întuire în neliniştea şi zbucium ul zilnic. C ătre
aceşti slujitori şi fii ai lum inii care au lum inat şi au sfinţit neam ul
şi p ăm întul nostru străm oşesc, binecredincioşii voievozi, m ari ierarhi
sau duhovnici şi trăito ri ai Evangheliei, s-a înd rep tat cu evlavie Sfîntul
Sinod, spre a-i cinsti ca sfinţi în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe.
«M inunat este Dum nezeu în tru sfinţii Săi» (Ps. (37, 36), p e n tru că prin
credinţa, vieţuirea şi faptele lor s-au dovedit a fi «bună m ireasm ă a
lui H ristos» (II Cor. 2, 15) şi în ei a strălucit lum ina învierii.
A ceastă lum ină a vieţii care a lum inat lum ea din m orm întul
învierii M întuitorului Iisus H ristos, trebuie să constituie podoaba cea
adevărată, cîrm a şi pavăza tinerilor, pe drum ul anevoios al form ării
personalităţii lor de care are nevoie societatea de azi şi de m îine. Această
lum ină a învierii să fie sprijinul, nădejdea părinţilor şi vîrstnicilor în
clipele de descum pănire sufletească. Această lum ină să stăpînească
frăm întările, gîndurile şi v rerile de mai bine şi conştiinţa tu tu ro r celor
ce se află la ocîrm uirea m ult încercatei noastre vieţi sociale rom âneşti.
D ar să nu fim ca «aceia care n u au nădejde» (I Tes. 4, 13), ci ca
unii care «prin învierea lui H ristos din m orţi ne-am născut la nădejde
vie» (I P e tru 1, 3). Să stăm n eclin tit în ju ru l altarului străb u n de la
care s-au în ălţa t rugăciuni şi jertfe m întuitoare de-a lungul secolelor,
de unde au ira d iat valorile noastre sfinte şi sfinţitoare de suflete, cu
care am s tră b ă tu t veacurile şi s-au p ă stra t lim ba, datinile şi vatra
părintească.
în cred in ţaţi că lum ina învierii lui H ristos va sălăşlui în sufletele
noastre, aşa cum a sălăşluit şi a în tă rit inim ile Sfinţilor Apostoli şi
ale străm oşilor noştri, chem frăţeşte la dragoste, iertare şi pace pe
to ţi închinătorii Sfintei învieri de alte confesiuni şi naţionalităţi, spre
a ne uni cugetele, ca fii ai aceluiaşi P ă rin te ceresc, rostind îm preună :
«Ziua învierii ! Să ne lum inăm cu prăznuirea, şi u n u l pe altu l să ne
îm brăţişăm . Să zicem : fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe noi ; să iertăm
toate p e n tru înviere». Să ne a ju te B unul D um nezeu să îndeplinim
acestea p rin g raiul faptelor. Şi, în această zi sfîntă, ca în fiecare clipă
din viaţa mea, vă îm brăţişez cu dragoste pe fiecare : credincioşi, slu ji
tori ai sfintelor altare de la m înăstiri şi de la parohii, vestindu-vă
tu tu ro r : HRISTOS A ÎNVIAT !
Al vostru p ărin te duhovnicesc,

t TEOCTIST,
PATRIARHUL

b is e r ic ii o r t o d o x e

rom ane

Scrisoarea irenică a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist adresată Întîistătătorilor
Bisericilor creştine cu prilejul sfintelor
sărbători ale învierii Domnului, 1992
Sanctitatea Voastră,
Cu bucurie şi nădejde sfântă, sărbătorim şi anul acesta
slăvită în v ie re din m o rţi a D o m n ulu i şi M â ntuito rului n ostru
Iisu s H ristos, fericit prilej p e n tru toată creştinătatea de a
reactualiza în conştiinţa o m en irii taina biruinţei finale a vieţii
asupra m orţii, a iubirii ce duce la co m u niu nea asupra urii
izvor de dezbinări, a lu m in ii asupra întunericului (Efes. 5, 8).
—

î n acest d u h al nădejdii reînnoite de biruinţa în vierii
D o m n u lu i H ristos asupra m o r ţii ne aflăm şi noi astăzi, când
lum ea este co n fru n ta tă cu p ro b lem e dintre cele m ai grele,
p r e c u m dezbinarea din tre oam eni şi popoare, conflicte de tot
felu l în care vieţi o m en eşti su n t je rtfite inutil, abuzul asupra
creaţiei d u m n ezeieşti şi chiar am eninţarea cu distrugerea
acesteia şi m u lte altele, generate de îndepărtarea o m u lu i de
D um nezeu
Creatorul Său. Pe de altă parte, Bisericile O rto
doxe, însele, se văd co n fru n ta te din ce în ce m a i intens şi cu
fe n o m e n u l prozelitist, care contrastează pregnant cu înseşi
principiile moralei creştine.
—

î n spiritu l reconcilierii o m u lu i cu D um nezeu, ne-am p ro 
n u n ţa t şi noi, în tâ istă tă to rii Bisericilor Ortodoxe, în m esajul
sem n a t la Constantinopol, care a fo s t p r im it cu interes de
către ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Rom âne.
Cu certitudinea că «Cel ce a înviat pe D om n ul Iisu s ne va
învia şi pe noi» (II Cor. 4, 14) şi va revărsa din belşug harul
său peste noi, Vă îm b ră ţişă m fră ţeşte şi Vă în tâ m p in ă m cu
v e s tir e a :
H ristos a î n v i a t !

t

TEO C TIST,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE RO M ANE

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA

10

Redăm , în continuare, v a ria n ta scrisorii irenice trim isă de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t S anctităţii Sale P apa
Ioan-P aul al II-lea, cu prilejul sfintelor sărbători ale învierii Dom nului :
Sanctitatea Voastră,
Cu bucurie şi nădejde sfântă, sărbătorim şi anul acesta slăvită
Înviere din m orţi a D om nului Hristos. A cest fericit prilej dă întregii
creştinătăţi posibilitatea de a reactualiza în conştiinţa om enirii taina
biruinţei finale a vieţii asupra m orţii, a iubirii, ce duce la com unine,
asupra urii — izvor al dezbinării, a lum inii asupra întunericului
(Ejes. 5, 8).
In acelaşi tim p, trebuie să Vă îm părtăşim neliniştea Bisericii
noastre O rtodoxe faţă de tot ceea ce îndurerează lum ea, m u lţi oameni
trăind încă în neînţelegere şi dezbinare faţă de sem enii lor. Cu atât
mai intensă este suferinţa cauzată credincioşilor noştri de refuzul creşti
nilor catolici de rit bizantin din Rom ânia de a realiza u n dialog sincer
şi realist între com unităţile noastre.
Nădăjduind, însă, că sărbătoarea în vierii D om nului — sărbătoare
a năzuinţelor îm plinite — , ne va îm părtăşi înţelepciunea necesară
găsirii m odalităţilor de restabilire a unor legături m ai drepte şi mai
creştineşti intre Bisericile noastre şi ne va arăta calea ce duce la u n i
tatea atât de m u lt dorită de Hristos, dorim Sanctităţii Voastre bucurie
sufletească şi Vă întâm pinăm cu salutul pascal
H ristos a înviat !
f T E O C T IS T ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE R OMÂ NE

♦vij\Tn*Bi$eRKeft$c?i‘
V IE

r e c u n o şt in ţ a în t r e g it o r il o r n e a m u l u i

*

în p rim ăvara acestui an s-au desfăşurat în B ucureşti şi in alte
localităţi din ţară, precum şi în R epublica Moldova, sub genericul
«Serbările Basarabiei», o serie întreagă de m anifestări, prileju ite de
îm plinirea a 74 de ani de la revenirea Basarabiei la Ţ ara-m am ă, m ani
festări la care şi Biserica noastră a avut o participare şi contribuţie
im portantă. în cadrul acestora, in ziua de 8 aprilie 1993, sub auspiciile
Ligii culturale p e n tru u n itatea rom ânilor de pretutindeni, s-a desfă
şurat, la Bucureşti, în sala de m arm ură a Cercului m ilitar naţional, o
adunare solem nă la care au lu at p arte num eroase personalităţi ale
vieţii culturale şi ştiinţifice din ţara noastră şi din R epublica Moldova.
P rezent la această adunare solem nă, îm preună cu alţi m em bri ai
Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a rostit
în faţa distinsei asistenţe urm ăto area cuvântare :
«Cu vie em oţie, noi, reprezentanţii Bisericii O rtodoxe Române
participăm în această zi sfîntă pentru toată suflarea românească de
pretutindeni cu prilejul îm plinirii a 74 de ani de cînd p ăm întul străbun
dintre P rut şi N istru a revenit după mai m u lt de un secol de înstrăinare
la ţara mamă. Este o zi m are p entru că ne-am învrednicit să fim din
nou îm preună aici în Bucureşti, inim a neam ului nostru, vatra noastră
părintească, cei din dreapta cu cei din stingă P rutului, cei din Ţara de
Jos cu fraţii din Ţara de Sus, dulcea Bucovină a lui Ştefan cel Mare şi
S fîn t, îm preună cu cei ven iţi din alte laturi rom âneşti spre a-şi îndulci
astăzi, sufletele din lum ina acestei îm pliniri de inim ă şi de sim ţire.
Cei 74 de ani trecuţi în caierul vrem ii au însem nat p entru neam ul
nosti'u românesc, de atîtea ori răstignit în istorie, m om ente grele,
m om ente de suferinţă, dar şi piscuri de bucurie. Dacă cele şapte decenii
şi jum ătate au însem nat pătim iri şi Golgote, ele au adus şi învieri m u lt
încercaţilor fii ai Basarabiei. Clipa de faţă, ca atîtea altele din trecutul
*
C uvîntul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la lucrările sim pozionului
prilejuit de îm plinirea a 74 ani de la revenirea Basarabiei la P atria mamă.

12

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA

nostru, reprezintă zorile învierii noastre, ale renaşterii spirituale a
neam ului nostru. Ideea sfintă a reîntregirii naţionale are aceeaşi valoare
ca şi ideea de unitate în credinţă strămoşească. A devărate lum ini
călăuzitoare, ele n-au lipsit niciodată, am îndrăzni să spunem , din
sufletul şi inim a curată a celor ce au vieţu it şi s-au je r tfit apărînd
vatra românească. Lum ina lor n-a p u tu t fi înăbuşită nici de forţa im p e
riilor vecine, nici de obida îndelungată a asupritorilor şi nici de puterea
armelor. A m putarea fruntariilor ca şi ocuparea vrem elnică a unor
părţi din trunchiul neam ului au reînviorat de fiecare dată curajul şi
bărbăţia străm oşilor noştri, au dat la iveală tăria şi fru m u seţile lor, ca
pe nişte izvoare de încredere în v iito r şi de v irtu ţi legendare rîv n ite din
neam în neam .
A c u m ne îndreptăm gîndul cu iubire şi recunoştinţă, la acele m ari
personalităţi de acum 74 de ani, care alcătuiau, la Chişinău, S fa tu l Ţării
şi care în ziua de 26 m artie au săvirşit reîntregirea neam ului. De la
altarul credinţei străbune sau de la cel al sim ţirilor rom âneşti şi ' al
culturii noastre străm oşeşti, ei şi-au adus ofranda năzuinţelor şi cre
dinţei lor, ofranda strădaniilor închinate statornic p en tru îm plinirea
reîntregirii naţionale. O clipă de lum ină şi de înviere a strălucit prin
vredniciile lor pe bolta istoriei noastre asemenea lu m inii Învierii.
Poate nu întîm plător ne găsim în acest Cenaclu al com uniunii
dintre fraţi, aici, în inim a Capitalei noastre. Nu întîm plător v e n im din
Dealul M itropoliei, de acolo, de la reşedinţa şi din inim a credinţei stră
moşeşti, aducînd, ca întodeauna, m ărturia Bisericii noastre în această
zi şi In aceste clipe care prem erg sărbătorii în vierii M întuitorului
Iisus Hristos. N u p u tem despărţi m om entele de lum ină pe care le trăim
acum de cele pline de suferinţă din trecut. Şi nu p utem , de asemenea
despărţi jertfa de în viere ! Aşa cum nu p u tem despărţi Crucea răstig
nirii de Golgota suferinţelor, învierea de M orm intul cel gol, to t aşa nu
p u te m despărţi truda, suferinţa, răbdarea acelora de acum 74 de ani,
acelora de dinaintea lor, a slăviţilor voievozi, a sfinţiţilor slujitori ai
Bisericii, a lum inaţilor bărbaţi din istorie, care au ţin u t trează conştiinţa
unităţii naţionale de recunoştinţa şi dragostea noastră. N u am greşi să
spunem că lor le datorăm întîlnirea de astăzi şi că îm preună cu e i.c h ib 
zu im p entru a le cinsti m em oria şi pentru a continua drum ul lor.
«D uhurile şi sufletele drepţilor Te vor lăuda pe Tine, Doomne !», cîntă
psalm istul. Şt noi se cuvine să cîntăm şi să lăudăm pe drepţii şi pe
sfin ţii neam idui nostru. Ei au suferit, la vrem ea lor, au în fru n ta t pri
m ejdii pentru a ajunge la acea culm e de reîntregire a neam ului nostru
şi de făurire a Rom âniei Mari. Sacrificiilor lor le datorăm păstrarea
credinţei, a lim bii şi a conştiinţei valorilor lăsate de ei. Lor şi celor de
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dinaintea lor, apărători ai ţării, în fru n te cu Ş tefa n cel M are şi S fîn t şi
C onstantin Brâncoveanu, îm podobiţi cu aureola sfinţeniei de către clerul
şi credincioşii noştri şi în curînd şi de către S fîn tu l Sinod. De aceea am
spus că ei ne-au in vita t să subliniem acest m o m en t im portant.
A v e m , d rept aceea, datoria să grăbim m om entul reîntregirii nea
m u lu i nostru, în aşa fel, ca lum ina învierii, lum ina care a călăuzit paşii
străm oşilor noştri spre unitate naţională, să pătrundă în cele m ai în d e
părtate colţuri, să pătrundă şi să lum ineze cele m ai îndoielnice gînduri,
să aprindă inim ile românilor, spre a ne închina eforturile reîntregirii
neam ului nostru românesc. E xp rim aceste cu vinte acum şi aici, la acest
m o m en t care, prin dim ensiunile lui, depăşeşte prezentul. D îndu-i im por
tanţa cuvenită, ne înscriem în veşnicia neam ului, în frum useţile, cre
dinţa şi valorile lui de totdeauna şi de p retu tin d en i unde se rosteşte
graiul şi vibrează inim a românească. Cu adînc respect p en tru toţi aceşti
vrednici înaintaşi, cu dragoste şi preţuire p e n tru organizatorii acestei
intîlniri şi a altora de felu l acesta, fie că au loc aici, fie că au loc în
altă parte, îndreptăm gîndurile noastre de bine către fraţii şi surorile
noastre, rom âni de pretutindeni, ne bucurăm şi îi binecuvîntăm . Cu
dragoste şi preţuire p e n tru vredniciile lor şi cu preţuire p en tru toţi
cei ce suferă şi acum , im plor ajutorul B u n u lu i D um nezeu p entru ca
El, cu puterea şi Harul Său, să ne împărtăşească binecuvântarea Sa.
D um nezeu, care a ocrotit pe părinţii noştri, ne va ocroti şi călăuzi şi
pe noi în aceste valuri am eninţătoare în care se zbate lum ea, valuri
cutrem urătoare şi p en tru neam ul nostru. A tîta vrem e cît conştiinţa
noastră de închinători ai altarului străbun va fi lum inată de convin
gerea că la cîrm a corăbiei, la tem elia sim ţirilor şi faptelor noastre, se
va afla pavăza Preasfintei Treim i, a cărei icoană era nelipsită de la
căpătîiul voievozilor, a cuvioşilor părinţi, a străm oşilor noştri, să fim
încredinţaţi că ne aflăm pe drum ul cel bun al îm plinirii reîntregirii
neam ului nostru. Să fim convinşi că atunci cînd D um nezeu îşi întoarce
faţa Sa spre noi, nu m ai sîntem fiii îndoielii, ci sîntem fiii credinţei,
ai învierii. A v e m m ărturie că D um nezeu şi-a întors faţa către neam ul
nostru rom ânesc şi a p rim it jertfe le de vieţi p entru prăbuşirea dictaturii
ateiste, redîndu-i dem nitatea şi libertatea. Cu această credinţă şi nădejde
binecuvîntăm lucrările de astăzi.
«D um nezeu să ne fie pururea în ajutor ».
în cadrul aceloraşi m anifestări, «Serbările Basarabiei», joi 9 apri
lie 1992, P re a F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, înconjurat de I.P.S.
M itropolit A ntonie al A rdealului şi I.P.S. M itropolit Nestor al Olteniei,
în prezenţa altor rep rezen tan ţi ai Bisericii precum şi a unui num eros
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public, a săvîrşit o slujbă de pom enire In am intirea eroilor N eam ului,
a m arilor personalităţi care ţi-au adus contribuţia la înfăptuirea acestui
m are evenim ent din istoria poporului nostru, reunirea Basarabiei cu
Ţara-m am ă, în anul 1918.
TÎRNOSIREA BISERICII DIN MOISEI,
JUDEŢUL MARAMUREŞ, DE CÂTRE
PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
In ziua de 7 iunie 1992 a a v u t loc în pitoreasca aşezare Moisei,
jud. M aram ureş, tîrnosirea bisericii cu hram ul « înălţarea Dom nului».
Cu acest prilej, P.S. Episcop Justinian Chira al Episcopiei M aram ure
şului şi S ătm arului, dînd curs dorinţei credincioşilor din localitate, a
in v itat la slujba de tîrnosire a acestui locaş de cult, o adevărată cate
drală ortodoxă în p ărţile A rdealului, pe în tîistătăto ru l Bisericii O rto
doxe Rom âne. Prea F ericitul P ărinte P atriarh T eo ctist a răsp u n s cu
m ultă căldură şi afecţiune dorinţei enoriaşilor de la parohia Moisei şi
a dat curs invitaţiei făcute de P.S. Justinian.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de P.S. Episcop
Calinic al A rgeşului şi de P.C. Diac. Prof. Em ilian Corniţescu, de la
F acultatea de teologie din B ucureşti, s-a deplasat pe calea aerului la
Baia M are in după-am iaza zilei de 5 iunie 1992, fiind în tîm p in at la
aeroportul din localitate de către P.S. Episcop Ju stin ia n Chira, de
P.S. Ioan Crişanul, arhiereu-vicar al Episcopiei O radiei, de prim arul
oraşului Dl. Brînzei, de vicarul şi consilierii Sf. Episcopii, preoţi şi
credincioşi din Baia Mare. La in tra re a în aeroport, un g rup de preoţi
au intonat im nul p atriarh al. Sosirea înaltului oaspete pe plaiurile m ara
m ureşene a fost în reg istrată de televiziunea locală, care a solicitat Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist să adreseze credicioşilor din această
p a rte de ţară cîteva cuvinte şi binecuvîntarea patriarhală.
La sediul Sf. Episcopii, unde era de faţă şi prefectul M aram ure
şului, Dl. M arincea, P rea S finţitul Episcop Justinian a adresat înaltului
oaspete un cuvînt de b u n venit.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m ulţum it p e n tru deo
sebita prim ire care i s-a făcut, am intind de faptul că A dunarea eparhială
a acestei Episcopii, chiar de la alegerea P.S. Ju stin ia n a adresat P rea
Fericirii Sale invitaţia de a vizita m eleagurile m aram ureşene. P rea
Fericirea Sa a spus în continuare :
«Sînt încă stăpînit de sentim entele cele mai adinei pe care poate
să le trăiască cineva atunci cînd păşeşte pe acest p ăm înt al M aram ure
şului, acest izvor de viaţă românească de unde s-au revărsat dincolo de
m u n ţi roadele duhovniceşti din care s-au adăpat apoi, de-a lungul
secolelor, toţi rom ânii de pretutindeni. Este nu num ai o bucurie a mea,
dar este, în acelaşi tim p, şi o m are îndatorire pe care o am de a răs
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punde la dorinţele şi la dragostea clerului şi credincioşilor din ţoale
ţin u tu rile rom âneşti, ca şi a rom ânilor ortodocşi de peste hotarele ţării,
să-m i îndeplinesc însărcinarea pe care m i-a încredinţat-o clerul şi
dreptcredinciosul popor rom ân şi să-m i îm plinesc, de asemenea, m i
siunea la care m -a chem at D um nezeu în această înaltă slujire. Daf, în
m od deosebit pentru m ine, aici, in M aram ureş, la Baia Mare, la Prea
S fin ţitu l Episcop Justinian şi la D um neavoastră toţi, este ceva tainic,
care mă face să m ă sim t mai in largul m eu, decît în alte părţi.
Alu sînt pentru prim a dată în M aram ureş şi nu aud vorbindu-Se
p en tru prim a dată de vrednicia, de statornicia şi de bogăţia sufletească
a fiilor m aram ureşeni, nu num ai a celor dinăuntrul fruntariilor de acum
ale ţării, ci şi a celor de dincolo de aceste fruntarii, m aram ureşeni care,
ca şi cei de aici, se închină şi slăvesc pe D um nezeu şi se roagă pentru
noi, după cum şi noi ne rugăm p entru ei. Şi unii şi alţii ard cu inim a,
ca şi S fin ţii Apostoli, să se împlinească porunca cea m are a M în tuito
rului Iisus Hristos ca toţi să fie una, toţi rom ânii de pretutindeni, în
prim ul rînd, ca şi toii creştinii din lum e, căci porunca cea sfintă, d u m 
nezeiască este ca toţi să fim una. De aceea, am ţinut să vin, p entru că
şi eu, ca şi Prea S fin ţitu l Justinian şi m em brii S fîn tu lu i Sinod, acordăm
o mare preţuire clerului Bisericii noastre, preoţilor, nu num ai celor care
sin teţi acum de faţă şi pe care v -a m cunoscut cu ani în urm ă, ci şi
tuturor slujitorilor S fin tu lu i A ltar, iar în u ltim ii doi ani de zbateri, de
căutări şi de frăm întări m i-am dat seama că jugul pe care m i l-a
încredinţat D um nezeu nu era posibil să-l port decît cu sprijinul ierar
hilor, al clerului şi al bunilor noştri credincioşi din toate cuprinsurile
roinâneşti.
Se spune că orice fel de întîlnire între fra ţi constituie un m om ent
revelator, un m om ent de bucurie, iar atunci cînd ne adunăm în rugă
ciune şi în astfel de gînduri curate M întuitorul Iisus Hristos ne că
lăuzeşte, este de faţă şi ne poartă paşii. Dacă astăzi sîntem aici, sîntem
datorită purtării de grijă a lui D um nezu, care a sădit nădejdea în
sufletele m em brilor A dunării eparhiale care l-au ales pe Prea S fin ţitu l
Justinian şi care, încă de atunci, de la alegere, m i-au cerut cu «glas
tare», ca la S fîn ta Evanghelie, ca prim ul drum pastoral să-l fac în
M aramureş. M i-a rămas la inim ă acest m esaj şi iată că acinn l-am şi
p u tu t îm plini. Trebuie să vă m ărturisesc că am adm irat curajul Prea
S fin ţitu lu i Episcop Justinian, am adm irat statornicia preoţim ii noastre,
am încurajat gîndul de a avea o şcoală teologică chiar aici, la Baia Mare.
Mă bucur acum că vă văd, m ă bucur că sîn t de faţă cei care, cot la
cot cu toţi fiii acestor păm înturi străm oşeşti, Dom nul P refect şi D om nul
Primar, se îngrijesc p en tru viaţa, pentru puritatea, pentru binele lo
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cuitorilor acestui ţin u t şi ai acestui oraş, îndeosebi, am eninţat de m u lte
m etehne, dar şi de acelea de ordin sufletesc, de ordin interior, care răsar
cîteodată, sub diferite form e, acolo şi atunci unde şi cum n u te aştepţi.
A v e m o mare răspundere în faţa lui D um nezeu şi în faţa oam enilor căci
sîn tem chem aţi să zidim făptura cea scumpă a lui D um nezeu, sîntem
chem aţi noi, de la S fîn tu l A ltar, profesorii de la catedră, dum nealor de
la locul de grea răspundere în care se află acum, ca să zid im cu toţii
trupul cel nevă zu t al poporului nostru românesc, rău zdruncinat după o
perioadă grea ca aceea de ateism m ilitant, cînd s-au dus lupte aprige ca
să se facă din fiecare locuitor, din fiecare cetăţean, un adept al închi
nării la idoli şi nu la valorile noastre străm oşeşti. Dar, D um nezeu ne-a
ajutat, ne-a ajutat cu toată nep u tin ţa noastră, cu toate greşelile noastre,
ca să străbatem cei 40 de ani, ca şi evreii în pustie, şi ne aflăm acum , ba
liman.
Cu nim ic n u este însă m ai prejos m unca acum , în libertate. Şi
avem încă foarte m u lt de lu ptat şi fiecare trebuie să vină la această
lucrare de renaştere spirituală cu forţele lui lăuntrice, cu valorile
su fletu lu i său, cu credinţa în D um nezeu, căci fără credinţă în D um ne
zeu nu vo m putea avea nici înnoirea materială după care însetează
poporul şi ţara noastră. De aceea, num ai îm p letin d u -n e rugăciunile
noastre şi gîndurile noastre v o m putea ca îm preună să continuăm
drum ul acesta şi să ne îndeplinim m isiunea la care sîn tem chem aţi cu
toţii. Mă bucur că a tît Dl. Prefect, cît şi Dl. Primar sim t la fe l ca noi,
căci au răspundere inare, ca şi noi, fiecare preot, şi înm ănunchindu-ne
eforturile cu toţii v o m putea să găsim acele căi potrivite p entru a stră
bate drum ul, p entru a combate ura, p en tru a lupta îm potriva răului,
îm potriva păcatului şi de a fi cît m ai m u lt în lum ina M întuitorului
Iisus Hristos.
Ne găsim acum încă în această lum ină a în tîlnirii noastre cu eroii
şi cu sfinţii noştri. A m trăit ieri înălţătoare m om ente în tărîm ul sfin 
ţilor eroi, al m artirilor neam ului nostru, al tu tu ro r acelora care, în
închisori şi pe cîm purile de luptă, şi-au dat viaţa p entru credinţă şi
pen tru neam . A v e m cu ei, cum avem între noi, o com uniune sfîntă şi
ei trebuie să ne fie izvoare de îm bărbătare, de curaj, căci ei au în fru n ta t
prim ejdia şi au m urit, aşa cum au m u rit m artirii din decem brie 1989,
copii şi tineri, asem enea prim ilor m artiri creştini p en tru credinţă, cu
cuvintele şi cîntarea «Cu noi este D u m n e ze u !». N oi avem o m are
îndatorire să le continuăm cinstirea şi să facem din viaţa poporului şi
a ţării noastre u n tru p sănătos, un tru p viguros, u n tru p ăl lui Hristos.
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De aceea, şi scopul venirii m ele aici şi al întilnirii noastre, ca şi
sfinţirea noii biserici este tocm ai acest aport la zidirea sufletească a
vieţii poporului nostru. A m v e n it cu toată bucuria şi cu toată respon
sabilitatea mea, ca puterile m ele, să le îm prospătez din intilnirea cu
Dum neavoastră, din entuziasm ul D um neavoastră, din credinţa şi p u te 
rea Dum neavoastră, a m înăstirilor şi a clerului din aceste părţi de ţară.
Bine v-am găsit sănătoşi şi B u n u l D um nezeu să fie cu noi cu toţi,
totdeauna şi în vecii vecilor. A m in !».
A doua zi, 6 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a acordat, la sediul Sfintei Episcopii, un sc u rt interviu pentru ziarul
local «G raiul M aram ureşului», ară tîn d în tre altele că O rtodoxia poate
să aibă o im portantă contribuţie la ren aşterea spirituală europeană şi că
un rol im portant în acest proces de reînnoire îl are v irtu te a dragostei,
care învinge răutatea.
Conform program ului din această zi, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist a vizitat biserica nouă din Baia Sprie, tîrnosită în anul
1985 şi apoi locaşul vechi rid icat în anul 1793.
La Sighetul M arm aţiei în m area catedrală ortodoxă care urm ează
să fie pictată, a avut loc un Te-D eum , oficiat de preoţi rom âni şi
ucraineni după care P.C. P rotoiereu O prişanu a m ulţum it P rea F e ri
citului P ărin te P a tria rh Teoctist p en tru aju to ru l dat la construirea
catedralei, declarîndu-1 d rep t ctitor al acesteia. De asem enea, P rea
Cucernicia Sa a m ai a ră ta t că vizita P rea F ericitului P ă rin te P a tria rh
Teoctist în A rdeal este un m om ent în ălţăto r p entru cei peste 200.000
de credincioşi ortodocşi din părţile M aram ureşului şi că de această înaltă
cinstire s-au mai bucu rat şi în anul 1972 cînd vrednicul p a triarh
Ju stin ian a sfinţit biserica din Rozavlea.
în faţa m arelui num ăr de credincioşi care erau de faţă, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un frum os cuvînt de în v ăţătu ră
în care, referindu-se la bogatul tre c u t istoric al Episcopiei M aram u
reşului şi am intind că M aram ureşul este locul de unde a plecat Bogdan
Vodă peste C arpaţi şi a întem eiat statu l m oldovean, a spus, în tre
altele :
«Sînt şi eu em oţionat în aceste clipe, găsindu-m ă în acest ţin u t
voievodal al M aram ureşului, în m ijlocul Dum neavoastră, al credincioşi
lor şi al preoţilor ortodocşi rom âni şi ucraineni, deopotrivă, care slujim
sfîn ta şi dreapta credinţă şi ne închinăm după datina noastră rom â
nească şi după rînduielile lăsate nouă, de aproape două m ii de ani, de
S fin ţii Apostoli.
S în te m aici la m arginea de nord a ţării, în această zonă care a
stîrn it adm iraţia şi preţuirea nu num ai a fraţilor de peste m un ţi, dar
şl a rom ânilor care s-au aşezat în cele patru colţuri ale lum ii, p entru
că, intre provinciile rom âneşti care au păstrat ca nişte izvoare curate
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credinţa ortodoxă, tradiţiile noastre străm oşeşti,
M aram ureşul se află întotdeauna pe prim ul loc.

cîntecul

şi

doina.

N u este nevoie să vă spun acum cit de m u lt preţuim noi statornicia
D um neavoastră in credinţă, cît de bine cunoaştem noi suferinţele
D um neavoastră din trecut şi rîvna cu care aţi apărat credinţa ortodoxă
şi o apăraţi şi acum. M ărturie intru aceasta stă biserica nouă în care
ne aflăm , dar, m ai presus, stau m ărturie sufletele credincioşilor, chipu
rile ierarhilor de care vă vorbea părintele protopop, 36 la num ăr, care
au păstorit Mara7nureşul şi părţile acestea româneşti. Un sobor întreg,
căci acestor ierarhi li s-au adăugat m ii şi m ii de preoţi slujitori şi apoi
sute de m ii de credincioşi ai O rtodoxiei noastre.
Această istorie şi acest arbore al credinţei noastre ortodoxe,
această tradiţie care s-a păstrat atît de vie aici, în M aramureş, în acest
leagăn de credinţă care se cheamă voievodatul lui Bogdan, cel care
a întem eiat Moldova, şi a altora după el, dreptcredincioşii ctitori ai
m înăstirii Peri şi ai m inăstirilor pe care astăzi nu le m ai avem , din
cauza setei de a dărima ceea ce era românesc, toate acestea, zic, sînt
mărturii, pentru noi, fie că ne găsim aici, fie că ne găsim dincolo de
m u n ţi şi sîntem în trecere pe aici. Dar şi acolo, ca şi aici, sîntem toţi
trecători, nu sîntem veşnici pe păm înt. Veşnică răm îne credinţa, răm îne
Ortodoxia, veşnică răm îne lu ltu ra noastră, limba de la 7nama de-acasă,
aceste valori cu care poporul român, acest popor m ic a străbătut seco
lele, a străbătut vitregiile istoriei. S fîn tu l ierarh Sava, m itropolitul
Ardealului, care la 1672 a sfin ţit m înăstirea Moisei, este un m artir, unul
dintre cei mai cunoscuţi, apoi ierarhul Iosif, de aici, din M aramureş,
din şirul celor 36 de ierarhi m aram ureşeni despre care s-a vorbit şi
care va fi canonizat, de m îine în două săptăm îni, sînt veşnici, ei sînt
candelele nestinse ale neam idui nostru românesc. Datorită lor, dato
rită credinţei străm oşilor noştri, a m am elor noastre sfinte, poporul
rom ân şi-a păstrat credinţa ortodoxă, şi-a păstrat datinile, şi-a păstrat
straiele pe care le-a îm brăcat la vrem e de rugăciune, mai ales, aici, în
M aram ureş şi în alte cîteva leagăne sfin te rom âneşti din ţara noastră.
De aceea, am v e n it astăzi aici la invitaţia preoţilor, a călugărilor
de la Moisei şi îndeosebi, a Prea S fin ţitu lu i Episcop Justinian m ision a n d zilelor noastre, acest om care trăieşte parcă din respiraţia d u m n e 
zeiască, din rugăciune, din slujirea la altar şi care a fost hărăzit, după
ce a fondat m înăstirea Kohia, ca să fie păstor aici, să-l aleagă clerul şi
credincioşii ca episcop al M aram ureşului cu un entuziasm rar în tîln it
în cronica alegerilor noastre bisericeşti. Ş i iată, credinţa Dum neavoastră,
nădejdea D um neavoastră că v-a ţi îndreptat privirile către u n om al lui
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D um nezeu, către un om iubitor de D um nezeu şi de oameni, către Prea
S fin ţitu l Justinian, dă roade în această episcopie istorică, cea mai veche,
poate, dintre scaunele noastre vlădiceşti, dacă punem la rind şi m înăsti
rea Peri. O coloană de lum ină care a străbătut prin vrem i este această
eparhie, o istorie adevărată şi Prea S fin ţitu l Justinian o continuă
acum a prin activităţile pe care le desfăşoară, o eparhie cu biserici noi,
cu facultate de teologie, pe care am vizitat-o, cu o preoţim e distinsă, pe
care o cunosc m ai dinainte şi pe care o preţuiesc foarte m u lt. Din
această iubire am venit, să adaug, la vrednicia Dumneavoastră, a slu 
jitorilor S fîn tu lu i A ltar şi a Prea S fin ţitu lu i Justinian, m odesta m ea
prezenţă şi sm erita m ea rugăciune către B unul D um nezeu, ca să
aprindem o nouă candelă a altarului nostru strămoşesc pentru vecii
vecilor, ca să adăugăm la lum inile trecutului pe cele ale p rezen tu lu i,
acum , cînd avem mare nevoie de lum ină, cînd avem mare nevoie de
iubire intre noi, cînd avem m are nevoie de nădejde şi de încredere în
noi, în credinţa noastră, în sm erenia noastră şi trebuie să avem , căci
purtăm fiecare chipul lui D um nezeu, din clipa botezului, şi sîntem o
jorţă creştină pe care n-o biruie nim en i din lum ea aceasta şi această
credinţă care a rămas vie în sufletele noastre ne-a izbăvit de cei 40
de ani de robie com unistă-ateistă.
Cţnd, cu ani în urm ă, veneam tot cu Prea S fin ţitu l Justinian de
la C luj spi-e Oradea, am vizita t cîteva biserici de lem n, sim bol al artei
noastre străm oşeşti, al m ăiestriei Dum neavoastră, a ţăranilor m aram u
reşeni şi aflîndu-ne in curtea uneia dintre aceste biserici, o bătrînă
credincioasă, care culegea m ere în ograda de alături, ne-a văzut şi ne-a
în tîm pinat la gard cu fructe proaspete adunate din pom ii ei. Ce fr u 
moasă imagine de ospitalitate, de deschidere spre cei care vin, necu
noscuţi chiar, cum eram noi !
Acestea sîn t trăsăturile poporului nostru, un popor iubitor de
oameni, cum am spus, u n popor prim itor, care-şi arată virtutea ospita
lităţii prin ceea ce are el m ai frum os, pe aceste porţi voievodale, care
sînt gata să invite oaspeţii să calce pragul casei. Aceste porţi m ara
m ureşene sin t atît de frum oase încît parcă sîn t nişte chemări, parcă
intri prin ele într-o altă alcătuire de oameni, într-o altă climă decit
cea de pe prund. !ntr-adevăr, intri într-o falnică ţară creştină rom â
nească, plină de bunătate, de virtu te, de credinţă în D um nezeu, intri
într-un cadru sfîn t al fam iliei, de unde nu lipseşte rugăciunea, de unde
nu lipseşte credinţa, de unde nu lipseşte iubirea, intri în acea fam ilie
despre care S fîn tu l Ioan Gură de A u r spunea, în secolul al IV-lea,
credincioşilor săi, că fam ilia creştină este şi trebuie să fie o biserică
şi cum într-o biserică nu lipseşte rugăciunea, nu lipseşte iubirea ca o
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tem elie a noastră, a v ie ţii noastre, to t aşa în fam ilie nu trebuie să
lipsească iubirea, unitatea, rugăciunea. Ş i parcă aici, în M aramureş,
acestea toate depăşesc aşteptările aceluia care vine p entru prim a dată.
îngăduiţi-m i, iubiţii m ei, să vă sjm n că am cunoştinţă de toate
zbaterile noastre din M aram ureş, din Ardeal, deopotrivă. Le ştiţi şi
D um neavoastră, le ştiu şi Prea S fin ţiţii aici de f a ţă ; încă m ai bine decît
noi toţi le ştie Prea S fin ţitu l Justinian, pentru că a sim ţit viclenia
argum entelor celor care voiau să ocupe catedrala din Baia Mare. Ş i Prea
S fin ţia Sa s-a com portat ca pe vrem ea Sfinţilor Părinţi. Intr-adevăr,
s-a vă zu t acolo puterea sa de răbdare, puterea sa de înţelegere, dar s-a
vă zu t acolo şi inînia şi n eputinţa acelora care vor totuşi să m enţină în
Ardeal o stare ca în evul m ediu, ca atunci cînd rom ânii erau sub
puterea cezarului de la Viena, ca să-i treacă din nou cu forţa sub
ascultarea papei de la Roma.
S-au schim bat însă m u lte de atunci şi eu spun lucrid acesta
m ereu, îa toate întîlnirile pe care le am cu reprezentanţii Rom ei, ai
papei, chiar cu reprezentanţii lor de aici.
Din 1948 încoace, oam enii au fo st botezaţi cu botezul creştinortodox strămoşesc, au trăit de atunci şi pînă astăzi în Legea noastră
românească. De aceea, ei trebuie să hotărască, căci ei sint aceia care
au a vu t în 1948 catedrala din Baia Mare şi. alte biserici şi tot Si sînt
şi acum , aceiaşi oam eni. Unii dintre ei au făcut biserici noi, le-au
reparat şi le-au în treţin u t. Dar bisericile noastre din 1700 şi cele arse
la 1762, de generalul Bucoic, m ai pot să fie ele restituite, aşa cum ni
se cere nouă să restitu im ca pe nişte mere, după num ăr, pe cele ce
au fo st în 1948 ?
Această biserică, această catedrală este a D um neavoastră şi num ai
D um neavoastră, preoţii şi credincioşii, aveţi dreptul să vă pronunţaţi
asupra ei. D um neavoastră decideţi dacă vă jaceţi catolici sau răm îneţi
ortodocşi. D um neavoastră, deci, hotărîţi, fiecare la locul său, dar cu
pace, cu înţelegere frăţească şi românească, cu dragoste, mai ales, unii
cu alţii, aşa cum era înainte de război, cum ştiţi, foarte m u lţi români,
dezam ăgiţi de unirea forţată cu Roma, s-au întors la dreapta credinţă,
încă înainte de 1948, găsim, deci, foarte m ulte cazuri de parohii şi chiar
de văi întregi, de zone întregi de credincioşi din Transilvania care au
v e n it de la greco-catolici la ortodocşi p entru a fi sfin ţiţi.
De aceea, 1948 a fo st u n an ă n d românii au a vu t libertatea să
opteze p en tru O rtodoxie. A u rămas şi la catolici dintre ei, cum sînt
şi acuma. Ce să facern ? S în te m noi vinovaţi ? Noi am răm as unde
sîntem .
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înainte de război, aceste două Biserici m ergeau îm preună, fără
deosebire, căci form au cele două străni, care se uneau şi se întîlneau
in aceeaşi biserică, la acelaşi altar, dar, acuma nu m ai sîn tem două
străni.
Pe cei care, eventual, m ai sîn t în strana stingă noi îi p rim im cu
dragă inim ă să vină alături de noi. Ei erau ortodocşi înainte, m im ai că
aparţineau jurisdicţiei bisericeşti a Rom ei, dar credincioşii nu prea ştiau
ce înseam nă această denum ire sofisticată şi îşi vedeau m ai departe de
Legea lor românească.
Ş tiu , deci, că aveţi frăm întări, dar ţin eţi la O rtodoxie şi este o
mare cinste pentru preoţii care sîn t şi răm în ortodocşi, încît c u vîn tu l
m eu exprim ă adm iraţie p e n tru D um neavoastră, că sîn teţi pildă p entru
toţi şi p entru m ine personal că păstraţi credinţa apostolică a străm o
şilor noştri.
Cu aceste gînduri am ven it, iubiţi fra ţi şi surori, iubiţi părinţi, ca
să fim îm preună, să cinstim unitatea noastră, să ne rugăm p en tru ea,
să ne rugăm p entru pacea întregii lum i, p en tru pacea noastră. Să
avem curaj, că atunci cînd credinţa lui D um nezeu se află în su fletu l
şi în inim a noastră, cînd credinţa lui D um nezeu va pătrunde în şcoli,
ţn armată, în birouri, pretutindeni, noi ne v o m descotorosi de cele rele
şi vo m p o m i pe calea cea bună cu copilaşii, cu tineretul, cu tot poporul
nostru. D um nezeu va f i cu noi, p en tru că şi-a arătat faţa către noi,
p entru că, iată, este o adevărată m inune ca acum, în libertate, să ne
întîlnim . Să ajute D um nezeu să m ergem pe drum ul creştin, pe drum ul
adevărului, pe drum ul iubirii şi, astfel, vo m avea şi alte roade de la
D um nezeu, p en tru că fără de El n u p u tem face nimic.
Rog pe B u n u l D um nezeu să dăruiască sănătate Prea S fin ţitu lu i
Justinian, D um neavoastră, credincioşilor şi preoţilor noştri şi fiecare la
rindu-vă să transm iteţi tuturor celor de acasă dragostea şi preţuirea
mea. Totdeauna, să ne rugăm unii p entru alţii, căci, m u lt face rugă
ciunea părinţilor p e n tru fii şi a fiilor p en tru părinţi. C um aţi auzit
astăzi pom enindu-ne la rugăciune, tot aşa să ne rugăm unii p entru
alţii necontenit, p en tru că rugăciunea este cea care ne ţine în unitate,
cea care ne ţine în dragoste, cea care ne dă putere şi incredere că
D um nezeu ne va izbăvi de rele, de necazuri şi de prim ejdii.
B inecuvîntarea D om nului să fie cu noi cu toţi, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. A m in !».
M ulţum ind p e n tru cuvîntul de în v ăţătu ră adresat de P rea F erici
rea Sa credincioşilor m aram ureşeni, Prea S finţitul Episcop Ju stin ia n a
a ră ta t că Sighetul M arm aţiei este un loc sfîn t p en tru rom âni, asem ănîndu-1 cu M eca p e n tru m usulm ani şi Ierusalim ul p en tru evrei.
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Tot în acest oraş din apropierea Tisei a mai fost vizitată biserica
ortodoxă ucraineană a fla tă în renovare precum şi. fosta biserică grecocatolică cu hram ul M aica D om nului ridicată în tre anii 1890— 1892.
D upă-am iază a fost vizitat «Cim itirul săracilor» situ a t in apropierea
Tisei, iar in faţa troiţei ridicată in 1990 în m em oria distinsului om politic
lu liu M aniu (1873— 1953), Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
îm preună cu P.S. Episcop Ju stin ia n , P.S. Calinic al A rgeşului, P.S.
A rhiereu-vicar Ioan Crişanul, înconjuraţi de preoţi şi diaconi au ofi
ciat o- scurtă slujbă de pom enire. De fajă a fost şi Dl. prof. Roşea Neaţu
care a inform at despre cercetările sale asupra acestui cim itir în care
sîn t înhum aţi rom âni de fru n te care şi-au aflat sfîrşitul în închisoarea
de la Sighetul M arm aţiei.
in ju ru l orei 18,00 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
asistat la slujba vecerniei oficiată la biserica ucraineană din localitatea
Ruscova. La sfîrşitul slujbei P.C. Ioan Piţura, vicarul com unităţii
ucrainene a a ră ta t că enoriaşii săi erau dornici să se întîlnească cu
părintele lor duhovnicesc, P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist.
A dresîndu-se credincioşilor adunaţi în Biserică, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a spus :
«S intem în drum către străvechea m înăstire Moisei, p en tru sfin 
ţirea unei noi biserici şi sîn t bucuros ca îm preună cu Prea S fin ţiţii
Episcopi să poposim în m ijlocul D um neavoastră, al credincioşilor ucrai
neni, dar de credinţă ortodoxă. S în te m bucuroşi, de asemenea, că vă
ved em aici în num ăr a tît de mare, să vă ved em copiii care au v e n it să
ne întîm p in e atît de frum os pe noi ca şi pe D um neavoastră pe toţi.
Credinţa ortodoxă ne leagă m u lt. De obicei, oam enii leagă între
ei prietenii pentru m uzică, p entru cîntare, p entru un m eşteşug ' n
viaţă. Deci, pentru diferite nevoi pe care le au, oam enii se îm p riete
nesc şi se leagă între ei, dar, în tim p ce aceste legături pe bază de
ajutorare pot să se ştirbească şi să cadă, legătura şi prietenia prin cre
dinţa în D um nezeu, prin Ortodoxie, nu cade niciodată, p entru că, dacă
toate celelalte interese sîn t trecătoare, credinţa in D um nezeu este netre
cătoare, este veşnică, şi ne ajută să ne m în tu im , să ajungem la
D um nezeu.
Credinţa ortodoxă, de aceea, ne leagă foarte m u lt. Ea ne-a legat
şi in trecut de Ucraina, de Rusia. T ot credinţa a făcut ca Dum neavoastră
să fiţi a tît de m u lt tim p aici, pe aceste văi, iar m u lţi rom âni să se
găsească dincolo de frontieră...
D um nezeu va rindui ca şi dincolo, spre nord, să se întindă dragostea
şi unitatea de credinţă şi către fraţii români şi către fraţii ucraineni.
Aceasta este o putere de nebiruit căci, iată, după 40 de ani, credinţa a
rămas aceeaşi p entru că noi am ţin u t legătura cu Biserica, p entru că
preoţii au fo st perm anent la S fîn tu l A lta r şi n-au plecat de la datorie.
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A u fu g it doar năim iţii, au fu g it cei cu învăţătură m ultă la Roma, care
erau ru p ţi de viaţa poporului nostru, dar, preoţii adevăraţi au răjnas
cu credincioşii, ei au lucrat m ereu, s-au opus dictaturii, cum a spus
Prea S fin ţitu l Justinian, au ridicat cu strădanii m ari biserica nouă, de
dincolo, aşa cum s-au făcut eforturi m ari şi p entru biserica de aici şi
nici Patriarhia noastră n-a stat pasivă, ci a lucrat şi ea intens în anii
aceştia şi a în fru n ta t ateism ul.
Im ediat după revoluţie s-a pus întrebarea cum a pregătit Biserica
dobîndirea libertăţii. In clipele acelea grele ce răspuns se putea da ?
Biserica nu se ocupă de revoluţie, dar, restaurarea bisericilor şi m înăstirilor, bisericile noi, păstrarea credinţei, a unităţii noastre, n-au fost
oare toate acestea form e de pregătire a revoluţiei, de luptă îm potriva
ateism ului, a dictaturii, căci o biserică, o cruce de biserică era un
drapel al M intuitorului, al credinţei îm potriva com unism ului.
Aşa că, iată,' noi, acolo unde ne-am găsit, am fost la datorie, cre
dinţa s-a păstrat, iar credincioşii îşi folosesc bisericile lor. Cei care
n-au biserici pot şi ei să-şi facă, îi vom ajuta şi noi. Le-am spus m ereu
că noi, care sîn tem m ajoritari, îi ajutăm şi pe ceilalţi să-şi facă biserici
şi trebuie să şi le facă, dar, ca să le dăm bisericile îm potriva voinţei
credincioşilor şi a preoţilor, nu se poate. Nici noi nu am a vu t reşedinţă
episcopală în M aramureş. A dobîndit-o Prea S fin ţitu l Justinian, prin
m u lte strădanii şi alergătură după aprobări. Tot astfel, la Blaj, unde ni
s-a ocupat biserica cu forţa de către părintele Todea, care a p rim it
titlu l de cardinal, acolo am lăsat lucrurile aşa, căci credincioşii au pus
tem elie altei catedrale. Fraţii noştri, care vor bisericile, n-au bunăvoinţă
şi nu pun nici o tem elie nouă de biserică, nicăieri, ei nu vor să înţeleagă
că bisericile aparţin credincioşilor şi num ai ei au dreptul să hotărască.
Eu mă bucur că am p u tu t să v in pînă aici ca să vă binecuvintez.
A m slu jit în bisericile D um neavoastră de la S atu Mare. S în t biserici
foarte frum oase şi acolo ca şi aici, cu preoţi distinşi, cu foarte buni
credincioşi ucraineni.
D um nezeu să vă ajute să le păstraţi şi să vă m in tu iţi in ele !».
Itin e ra ru l zilei de 6 iunie 1992 s-a încheiat seara tîrziu la m înăsti
rea Moisei unde Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist era aştep tat
de părinţii m înăstirii, de preoţi din îm prejurim i şi ,de un m are num ăr
de c re d in c io şi, în f r u n t e c u P.S. C a s ia n

G ă lă ţe a n u l, arh ie rp u l-v io n r al

Episcopiei D unării de Jos, sosit în tre tim p la m înăstirea Moisei.
P.Cuv. A rhim . Ioan H oria, stareţu l m înăstirii Moisei, l-a în tîm p in at
pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi pe însoţitorii săi cu alese
cuvinte, exprim ind m ulţum irea şi bucuria pe care părinţii m înăstirii şi
credincioşii le sim t p e n tru vizita P rea Fericirii Sale.
A dresîndu-se tu tu ro r celor de faţă. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a ro stit un am plu cuvînt de în v ăţătu ră, spunînd :
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«V in acum , condus de Prea S fin ţitu l Episcop Justinian, încărcat de
im presii şi de em oţii dintre cele m ai adinei p en tru cineva care calcă
şi vede atîtea aşezări, atîtea biserici şi atîtea locuri de m are valoare
istorică şi culturală p en tru noi, de cineva, zic, care trebuie să poarte
de grijă, să răspundă în faţa lui D um nezeu şi în faţa oam enilor de
m întuirea noastră, a tuturor.
La invitaţia Prea S fin ţitu lu i Justinian, a credincioşilor din parohia
com unei învecinate, a cărei biserică o v o m sfinţi m îine, iată, ne aflăm
acum la m înăstirea M oisei. Trebuie să m ărturisesc de la început că nu
mă aşteptam că voi avea astăzi atîtea prilejuri de a m ă în tîln i cu preoţii
şi cu bunii credincioşi din M aram ureş, de la S ig h et şi de la parohiile
acestea din Valea V işeului, iar acum la m înăstirea M oisei, să fiu aşteptat
şi în tîm p in a t de părinţii din m înăstire şi de Prea S fin ţitu l Episcoj)
Justinian.
D um neavoastră ştiţi foarte bine că M aram ureşul are o istorie bogata,
şi de m are valoare p en tru neam ul nostru şi p entru Biserica Ortodoxă
Română. Ş tiţi, de asemenea, că străm oşii noştri au organizat aici, în
M aram ureş, ca în tr-u n cuib de vu ltu ri, viaţa noastră românească. Matca
poporului rom ân aici se află, în M aram ureş. De aici au pornit descăle
cătorii Ţării M oldovei urm aţi apoi de fruntaşii culturii, de sfin ţi şi
m ărturisitori, şi tot aici au v e n it şi s-au sălăşluit m onahi cuvioşi, posti
tori, oam eni cu frica lui D um nezeu, unii aşezindu-se chiar la această
m înăstire, M oisei.
Iată, deci, o istorie întreagă şi ne-ar trebui foarte m u lt tim p ca să
poposim num ai asupra cîtorva m om ente. Din trecutul acesta încărcat
de istorie ne dăm seam a de fru m u seţea vieţii străm oşilor noştri, de
dîrzenia cu care ei au păstrat credinţa ortodoxă, de statornicia cu care
ei au v ie ţu it în Legea românească secole de-a rîndul şi de sim ţăm intele
lor vii de legătură cu ţara. încă de pe tim pul form ării poporului român,
aici, în M aram ureş şi în nordul A rdealului, străm oşii noştri au creat o
conştiinţă puternică a tît în ceea ce priveşte păstrarea credinţei şi a
culturii, cît şi în privinţa unităţii noastre ca neam .
De aceea, m -am încum etat să străbat aceste urcuşuri ale vieţii
noastre ca popor, ale societăţii noastre rom âneşti. Noi, am urcat pînă
a ic i! Pornind de la B ucureşti, care este la cîm pie, spre Transilvania,
cu relieful ei m untos, am to t urcat şi eforturile s-au cerut a fi m ai
m ari, iar aici, la această m înăstire, strădaniile, atît cele fizice, dar şi
cele sufleteşti, trebuie să fie sporite p entru cei care năzuiesc să păşească
pe urm ele sfinţilor noştri înaintaşi. Aici, a sfin ţit biserica sfîn tu l ierarh
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Sava, m itropolitul A rdealului, la 1672, şi tot aici au v e n it călugării de
la m înăstirea Putna a lui Ş te fa n cel Mare, iar conştiinţa unităţii
noastre, ca neam şi ca popor, a fo st vie şi ea se păstrează pînă azi.
Mă aflu p entru prim a dată la această m înăstire şi m ai ales acum,
cînd Prea S fin ţitu l Episcop Justinian se află de cîtva tim p în fruntea
acestei reînfiinţate Episcopii rom âneşti a M aram ureşului şi Sătm arului
şi am găsit roadele apostolatului său, ale lucrării misionare desfăşurate
in eparhie. A m aflat preoţim ea la datorie, peste tot, o preoţim e care
im pune prin conştiinciozitatea ei, iar aici, la sfinta m înăstire, iată,
această biserică m inunată şi aşa de frum os zugrăvită că privind-o şi
cîntînd în ea parcă se adeveresc cuvintele unei rugăciuni către Maica
D om nului, că atunci cînd ne aflăm în biserică şi biserica este îm podo
bită ca aceasta, aşa cum trebuie să fie toate bisericile noastre, «în cer ni se pare că sîntem ».
Lucrul acesta este adevărat, iubiţii m ei, p entru că locul în care ne
aflăm , m înăstirea aceasta şi, în general, spaţiul nostru românesc de
p retutindeni este un spaţiu sfînt, u n spaţiu sacru, care trece dincolo de
privirea ochilor noştri, de sim ţirile noastre trupeşti. în biserică, noi
sîn tem în com uniune cu D um nezeu, cu sfin ţii s ă i; aşa cum îi ved em
în icoane şi privim aureolele lor, to t aşa, cu ochii m in ţii noastre, la
rugăciune, la S finta Liturghie sîn tem îm preună cu ei.
Ne aflăm acum după înălţarea D om nului Hristos, cînd am săvîrşit
şi cinstirea eroilor noştri din veacuri adorm iţi p entru credinţă şi a celor
care, de asemenea, to t p e n tru credinţă şi-au je r tfit viaţa în even im en 
tele din decem brie 1989, rostind Tatăl nostru, a acelor copii şi tineri
nevinovaţi care au doborit idolul, au biruit răul şi necredinţa, şi iată,
aşa s-a reînfiripat tradiţia cinstirii eroilor în ziua înălţării D om nului,
întîlnirea noastră are loc acum în lum ina com uniunii noastre cu ei pe
tărîm ul veşniciei şi a com uniunii lor cu noi pe tărîm ul acesta văzut,
păm întesc, dar cu nădejdea, cu încrederea ca şi noi să ne învrednicim
să trecem pe tărîm ul nem uririi.
A stăzi, îm preună cu Prea S fin ţitu l Episcop Justinian, cu ceilalţi
Prea S fin ţiţi, m em bri ai S fîn tu lu i Sinod, am vizitat cim itirul săracilor
din Sighet, unde, aşa cum ne-a atras atenţia Prea S fin ţitu l Justinian în
foarte frum oasa cuvîntare rostită în catedrala oraşului, acolo, în cim i
tirul acela, au ajuns şi oasele m artirilor, ale eroilor, ale acelora care
reprezintă tot ceea ce am a vu t m ai sfînt, m ai darnic şi m ai curat în
neam ul nostru românesc, ale m arilor oameni care au fă u rit întregirea
neam ului nostru românesc, ca Gh. I. Brătianu, îu liu M aniu sau Graur
D um itru din Basarabia şi m u lţi alţii închişi la Sighet şi apoi aruncaţi
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în cim itirul acesta, în cim itirul săracilor. Ce paradox trăim m ereu în
viaţa noastră. De altfel, credinţa, Evanghelia este un paradox, p entru
că cei care plîng — rid, cei care se întristează se bucură, aşa este viaţa
fioastră bisericească. Iată, cum , fruntaşi ai culturii, aceşti oam eni iubi
tori de ţară şi de pă m in t strămoşesc, au fo st batjocoriţi, căci nici m or
m intele nu li se cunosc. Se ştie doar locul acela com un din cim itirul
săracilor unde au fo st aruncaţi, dar ei sîn t aceia care au îm bogăţit
tezaurul de cultură şi de gîndire înaintată al neam ului nostru rom â
nesc, au în fiinţat şcoli şi in stitu ţii de învăţăm înt, au ctitorit biserici şi
m înăstiri. Ei sint intre cei săraci, aşa cum M întuitorul Hristos, la care
nici îngerii nu cutezau să privească, s-a născut în ieslea p entru dobi
toace. Aşa este viaţa noastră creştină. N e-am dus acolo şi am făcut o
rugăciune şi p entru o clipă ni s-a părut că îi ved em aievea, că ii
auzim şi le sim ţim lupta pentru întregirea neam ului, pentru făurirea
Rom âniei Mari. N e-am plecat fru n ţile şi îm preună cu rugăciunea am
aprins o lurnînare. Este, iubiţii m ei, un fa p t ce răm îne grăitor, anum e
că D um nezeu, e atoateştiutorul, cunoaşte şi ştie num ele lor şi vrednicia
lor şi num ai El ştie locul unde se află fiecare dintre ei.
Rolul credinţei este, de aceea, foarte mare, iar noul altar pe care-l
vom sfin ţi m îine vine să ne îmbogăţească pe toţi, să ne dea curaj in
credinţă, în iubirea şi în năzuinţele noastre de mai bine. Poate nicăieri
această realitate de dincolo de realităţi, adică realitatea dumnezeiască,
sfinţenia dum nezeiască, nu plu teşte chiar in chip vizibil .aşa ca în
M aram ureş, cum se sim te acum la această m înăstire, căci noi trăim pe
păm înt şi ne vedem unii pe alţii, dar în acest sfîn t lăcaş sîntem trecuţi
dincolo de hotarele firii, sîntem în cer, în îm părăţia lui D um nezeu.
S fin ţii Părinţi ne arată că Biserica este cu adevărat lim anul vieţii
noastre şi este, în acelaşi tim p, tărîm ul împărăţiei lui D um nezeu.
In biserică sîntem una, fie că oficiem la sfin tu l altar, fie că ne
găsim la strană, fie că ascultăm sfîn ta slujbă, dar sîntem una nu num ai
între noi, ca fraţi şi surori, ci sîn te m una cu sfinţii, cu eroii noştri pe
care i-am pom enit la Înălţarea D om nului, de-a lungul şi de-a latul
ţării noastre. Ca d in tr-u n singur, piept s-au înălţat pretutindeni rugă
ciunile rostite în joia de cinstire a eroilor şi a înălţării D om nului, de
către slujitorii sfîn ttd u i altar. Şi aşa cum ştiţi, D um nezeu ne-a binecuvîntat cu m u lte altare din acestea, căci pentru fiecare erou, pentru
fiecare m artir, pentru fiecare credincios sau credincioasă care a m u rit
pentru credinţa în D u m n e ze u ; şi din neam ul nostru au m u rit m ulţi,
iubiţii m ei —, pentru fiecare dintre ei există un altar. Şi nu num ai la
noi, ci în toată Europa găsim urm ele lor. Iar ca să p u tem să înţelegem
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taina jertfe i lor, taina vieţii noastre creştine rom âneşti, este nevoie să
ne rugăm m u lt. A cest popor m ic, de aici, din provinciile rom âneşti,
m ic in raport cu alte popoare din Europa şi din lum e chiar, a dat un
num ăr aşa de mare de m artiri, u n num ăr aşa de mare de credincioşi
care au căzut pe cim purile de luptă, cum ştiţi, şi în Răsărit şi in A pus.
Cei care au căzut in închisori, în ultim ii 40 de ani, în închisorile acestea
care au distrus floarea culturii noastre rom âneşti, cei atit de m u lţi care
au căzut pe cim purile de luptă şi în Răsărit şi în Apus, sîn t asem ănaţi
de Biserică cu m artirii, cu viărturisitorii, fiindcă fiecare dintre ei a avut
pe buze rugăciunea, a purtat la piept iconiţa de la mama, a dus in
gînd im aginea părinţilor, a celor dragi de acasă, credinţa în D um nezeu.
Ei, m artirii aceştia, au încins păm întul ro?nânesc. Oriunde ne-am
întoarce, peste tot găsim, străjuind urm ele lor. Piepturile lor, trupurile
lor sîn t p entru noi altare. De aceea, trebuie să avem grijă de cim itirele
lor, de m orm intele lor, de troiţele lor. Ne roagă, p en tru aceasta şi
Asociaţia foştilor d eţinuţi politici şi Societatea pentru cinstirea eroilor.
Iată, ce ne aduce legătura noastră cu Biserica, iubiţii m ei, şi de
aceea, am v e n it de la Bucureşti ca să-m i arăt preţuirea p entru tot ceea
ce se străduieşte să facă Prea S fin ţitu l Ejnscop Justinian şi cuvioşii
călugări de aici, cucernicii preoţi de la parohii, ca să apere credinţa în
ciuda greutăţilor, şi nu este cazul să v i le mai am intesc acum , căci le
ştiţi, dar aş vrea să cunoaşteţi că inim a S fîn tu lu i Sinod şi a mea perso
nal vibrează îm preună cu inim a preoţilor şi a ierarhilor din Transilvania
pentru păstrarea credinţei străm oşeşti. Să nu o slăbim căci nu poate fi
o altă credinţă m ai frum oasă, m ai bogată decit Ortodoxia. Să nu ne
intim idăm că sîn t alţii cu bani, cu mijloace m ari de propagandă, că
sînt m ereu prezenţi şi la televiziune şi la Radio, că se foiesc peste tot,
prin sate şi prin oraşe. Să nu lă s a ţi' tinerii să se amăgească cu prom i
siu n i, pentru că cu nim ic nu poate fi inlocuită o credinţă veche de
două m ii de ani, altarul străbun, trupul lui Hristos, care-i m ai sfînt,
mai dum nezeiesc decît tot ceea ce avem noi. Un singur copil, u n singur
tinăr, o singură tînărâ care părăseşte credinţa ortodoxă pricinuieşte o
rană adîncă în trupul M întuitorului, face ca din coasta D om nului
Hristos să ţîşnească iarăşi sîngele durerii. Să păstraţi credinţa şi Legea
ortodoxă cu orice risc.
Ne-a ajutat B unul D um nezeu să străbatem o perioadă grea de
40 de ani şi iată, am ieşit la lim an. In tot acest tim p am p riv it şi am
căutat acolo unde străm oşii noştri ne-au îndreptat paşii, adică la izvoa
rele credinţei, incit avem acum roade aşa de frum oase, avem biserici
adevărate catedrale, ca cele pe care le-am vă zu t astăzi, avem m inăstiri,
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avem călugări şi călugăriţe la studii, avem preoţi harnici şi credincioşi
evlavioşi. S p u n e m toate acestea nu cu îngîm fare, iu biţi fraţi şi surori,
ci le spunem cu sm erenie, p en tru că ele au însem nat suferinţă, grijă,
efort, durere. O m înăstire ca Putna sau o m înăstire ca Moisei, ca să fie
aşa de frum oase, cum sîn t acuma, nu s-au făcut deodată, ci s-au depus
strădanii mari, au trebuit m ijloace, pe care doar credincioşii le-au dat,
prin lumînărica, p rin calendarul şi cartea de rugăciuni pe care le-au
cum părat de la pangarele bisericilor, şi din care s-au adunat, picătură
cu picătură, aceste mijloace, încît se m iră astăzi o lum e întreagă ctim
de au rămas bisericile şi m înăstirile noastre a tît de frum oase şi s-au
construit chiar şi biserici noi. N um ai darul lui D um nezeu, nu n evred 
nicia noastră, darul lui D um nezeu ne-a ajutat.
Să nu slăbim credinţa noastră acum, în libertate, să continuăm să
ne întărim nădejdea în D um nezeu, să sporim iubirea între noi, să-i
iubim pe toţi ca şi pe noi înşine, dar tezaurul nostru sfîn t de credinţă
n u -l p u tem înlocui cu altceva în vecii vecilor. Fiecare fam ilie este o
biserică şi fiecare m am ă, fiecare tată este dator să păstreze integritatea
fam iliei sale, a bisericii sale, aşa cum noi, S fîn tu l Sinod — şi eu şi Prea
S fin ţitu l Justinian şi ceilalţi Prea S fin ţiţi —, datori sîntem să păstrăm
integritatea fiin ţe i noastre bisericeşti, a Bisericii noastre străm oşeşti.
Peste două săptăm ini vo m ajunge să canonizăm noi sfin ţi din
neam ul nostru. în legătură cu aceasta vreau să vă spun că, printre
altele, ni s-au adresat şi asemenea cuvinte nefrăţeşti din partea altora,
de peste hotare, că rom ânii n-au sfin ţi de-ai lor în calendar, ci au doar
sfin ţi străini. Dar, despre sfin ţii noştri am vorbit m ai înainte unde se
găsesc, unde se află atîţia voievozi, atîţia ierarhi, atîţia m artiri şi m ăr
turisitori care, de-a lungul secolelor, au apărat credinţa. A şa că, acum,
îi vom înscrie în calendar, în rîndul sfinţilor, pe Ş tefa n cel Mare, pe
care poporul l-a trecut în rîndul sfinţilor încă în viaţă fiin d el, peC onstantin Brîncoveanu, care a fo st decapitat la Constantinopol, după
ce a văzut tăierea capetelor celor patru copii ai săi, pe m itropolitul
m artir A n tim Ivireanu, pe ierarhul m ărturisitor lo sif de aici, din Mara
m ureş şi pe alţii. Canonizarea lor o aducem ca ofrandă B u nului D um ne
zeu din partea întregului popor, din partea credincioşilor, a clerului, din
partea m înăstirilor noastre. Să-i m u lţu m im lui D um nezeu, să-i fim
recunoscători întotdeauna, seara şi dimineaţa, p entru tot ceea ce ne-a
dăruit şi p entru ceea ce ne va dărui, dacă sufletul nostru va fi chivot
vrednic a-l prim i în sine pe D om nul şi M întuitorul nostru Iisus Hristos.
Mă bucur că v -a m găsit la rugăciune la sfîn tă m inăstire, m ă bucur,
de asemenea, că vă văd cu m ultă luare am inte, deoarece credinţa şi
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iubirea de sem eni sîn t pirghiile rezistenţei noastre prin greutăţile prin
care trecem cu toţii.
D um nezeu să vă binecuvînteze cu pace şi cu sănătate. A m in
M om entul principal al itin era ru lu i m aram ureşan al Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist l-a constituit ziua- de 7 iunie 1992. In ju ru l
orei 9,30 coborînd de la jnînăstirea Moisei, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a fost întîm pinat, la in trarea în localitatea Moisei, de
un m are n u m ăr de credincioşi în faţa cărora se afla un g ru p de călăreţi.
De aici şi pînă la locul unde a av u t loc cerem onia de sfinţire a bisericii,
credincioşii în ciuda vrem ii ploioase, au oîntat, fără în treru p ere, imne
religioase.
T îrnosirea a fost săvîrşită de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist în co n ju rat de cei p a tru ierarh i însoţitori, de un m are num ăr
de preoţi şi diaconi. Sf. L iturghie a fost oficiată în faţa bisericii unde
a fost am enajată o trib u n ă acoperită, astfel încît cei peste 50.000 de
credincioşi au p u tu t u rm ări desfăşurarea sfintei slujbe. R ăspunsurile la
Sf. L iturghie au fost date de corul credincioşilor din Moisei.
Diac. prof. EMILIAN CORN1ŢESCU

VIZITA ÎN ROMÂNIA A I.P.S. TEODOSIE NAGASHIMA
ARHIEPISCOP ORTODOX DE TOKIO
ŞI MITROPOLITUL ÎNTREGII JAPONII
Un evenim ent im portant p e n tru viaţa bisericească a P atriarh iei
Rom âne din prim ăvara anului 1992 a fost vizita făcută, la B ucureşti şi
in cîteva eparhii din ţară, de către I.P.S. Teodosie, arhiepiscop ortodox
de Tokyo şi m itropolitul întregii Japonii. Vizita I.P.S. Teodosie a fost
efectuată în tre 7— 12 mai 1992 la invitaţia Prea Fericitului Părinte
Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Române.
în ain te de a înfăţişa desfăşurarea acestei vizite, prezentăm cititori
lor cîteva elem ente legate de istoria şi viaţa actuală a acestei com unităţi
ortodoxe din E xtrem ul O rient.
Prim ii m isionari creştini ajung în Japonia la ju m ătatea secolului al
XV I-lea. D upă cîteva decenii, în tim pul cărora num eroşi japonezi au
îm b răţişat credinţa creştină, începe o perioadă de aproape 300 de ani
de persecuţii îm potriva noii credinţe. D upă această perioadă foarte tul-bure, spre sfîrşitul veacului trecut, au fost iniţiate num eroase m işcări
m isionare de către protestanţi, rom ano-catolici şi ortodocşi.
P rim ele convertiri la credinţa creştină ortodoxă în Japonia s-au
d ato rat activităţii m isionare a preotului consulatului ru s din Tokyo,
Nicolae K asatkin, devenit mai tîrziu prim ul arhiepiscop ortodox în J a 
ponia şi canonizat în 1969 sub num ele de S fîntul Nicolae, apostolul
Japoniei.
în tim pul activităţii m isionare a S fîntului Nicolae, desfăşurată în
tre anii 1861— 1912, s-au trad u s texte liturgice în lim b a japoneză, s-a
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clădit catedrala ortodoxă din Tokyo, s-a înfiinţat un sem inar, şcoli de
cateheţi, prim a şcoală de infirm iere din Japonia etc. în m isiunea sa de
propovăduire a credinţei creştine ortodoxe în Japonia, S fîntul Nicolae
a fost a ju ta t şi de arh im an d ritu l basarabean A natolie Tihai. La m oar
tea Sfintului Nicolae în 1921, Biserica O rtodoxă Japoneză num ăra 33.017
credincioşi ortodocşi, 35 de preoţi, 22 diaconi, 106 cateheţi, 82 sem ina
rişti.
Din 1969 Biserica O rtodoxă din Japonia a devenit Biserică autono
mă şi este păstorită de I.P.S. Teodosie Nagashima, arhiepiscop de Tokyo
şi m itropolit al întregii Japonii (pentru inform aţii suplim entare privind
Biserica O rtodoxă din Japonia, a se vedea : Pr. drd. N ichita Runcan,
Ortodoxia in Japonia, în «Ortodoxia», XLIII, (1991), nr. 1, p. 139— 155).
V izita frăţească făcută de
I.P.S. M itropolit Teodosie P atriarh iei
Rom âne a avut ca puncte centrale, pe de o parte întîlnirea cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi vizitarea unor obiective bisericeşti
din cadrul Arhiepiscopiei B ucureştilor, iar pe de altă parte vizitarea
unor m înăstiri din eparhiile A rgeş şi Rîmnic.
în vizita Sa în Rom ânia, I.P.S. M itropolit Teodosie, a fost însoţit de
P.C. Pr. Jo h n Takahoshi şi dom nul Constantin Stergiopulos cu soţia sa
Erm ina. Un am ănunt ce poate întregi imaginea însoţitorilor I.P.S.
Teodosie : dom nul C onstantin este grec de origine, a făcut studii de medirină în Rom ânia şi aici a cunoscut-o pe Dom nişoara E rm ina T abata
prim a studentă japoneză în Rom ânia. Dînşii au făcut şi oficiul de tr a 
ducători.
I.P.S. M itropolit Teodosie a sosit la aeroportul Otopeni pe data de
7 mai 1992 şi a fost intim pinat de P.S. Teofan Sinaitul, episcop-vicar
p atriarhal. D upă o scurtă slujbă de m ulţum ire oficiată în catedrala p a 
triarh ală, a avut loc în reşedinţa p atriarhală o prim ă în tîln ire oficiala
cu P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist. I.P.S. M itropolit Teodosie a
m ulţum it Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist p entru invitaţia de
a vizita Rom ânia, iar ln tîistătâ to ru l Bisericii noastre a a ră ta t că vizita
înaltului ierarh ortodox japonez constituie un m om ent m isionar cu adînră sem nificaţie p rivitor la dim ensiunea universală a Bisericii Ortodoxe.
«U niversală este Biserica O rtodoxă, a spus Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, nu num ai prin faptul că deţine adevărul de credinţă
nealterat de nici o pată, dar şi pentru realitatea îm b u cu răto are a răspîndirii sale pînă în cele mai în d epărtate tărîm uri ale păm întului».
în cinstea Întîistătăto ru lu i Bisericii Ortodoxe Japoneze s-a organizat,
tot în ziua de 7 mai 1992, la reşedinţa patriarhală, un concert de muzică
religioasă executat de corul de copii «Svmbol>\ condus de prof. Jean
Lupu.
Vineri, 8 mai 1992, delegaţia Bisericii Ortodoxe din Japonia înso
ţită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a vizitat F acultatea de
teologie din B ucureşti şi com plexul m înăstirii Antim.
In aula Facultăţii de teologie, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a făcut în faţa profesorilor şi a studenţilor prezenţi, o prezen
tare a delegaţiei ortodoxe japoneze, spunînd :

VIAŢA BISERICEASCA

31

«A veţi în faţa Dum neavoastră, alături de noi, pe I.P.S. Arhiepiscop
şi M itropolit Teodosie, Intiistătătorul Bisericii Ortodoxe din Japonia.
D um nezeu a rînduit ca acum, în lum ina S fin te i învieri, să ne în tîln im
cu una din Bisericile O rtodoxe mai noi din lum e, cu Biserica Ortodoxă
din Japonia. O Biserică misionară, care a luat fiinţă, prin rivna unor
m isionari ruşi, in urmă cu 120 de ani şi care, in condiţii destul de grele,
şi-a continuat viaţa şi lucrarea ei pînă astăzi. Această Biserică, una din
cele mai tinere Biserici ortodoxe din lutne, cum spuneam, a depins pînă
in deceniul trecut de Patriarhia Moscovei, care, acum zece ani, i-a acor
dat autonom ia şi, după înţelesul de la Moscova, chiar autocefalia. Aşa
cum ştiţi, problem a m odului de acordare'a autocefaliei sau autonom iei
în Biserica Ortodoxă şi cine anum e este în d reptăţit■să o acorde esie
încă in discuţie.
I.P.S. Teodosie, cu care ne-am in tîlnit, in mai m ulte rinduri, la d ife 
rite consfătuiri interortodoxe şi intercreştine, face o călătorie la Atena,
la invitaţia Bisericii O rtodoxe a Greciei şi a dorit să treacă şi prin
România, ca să vadă şi Biserica noastră, fiind însoţit de P.C. Pr. Ioan,
consilier al M itropoliei şi de Dl. doctor K onstantinos Stergiopoulos, din
A tena şi soţia sa, D-na doctor Erm ina Rikaru Tabata Stergiopoulos, de
origine japoneză, trecută la Ortodoxie. A m indoi au studiat medicina la
noi în ţară şi sînt devotaţi creştini în sprijinul Bisericii Ortodoxe.
Noi ne-am bucurat pentru această vizită şi ne-am gîndit ca oaspeţii
să viziteze şi Facultatea de teologie spre a purta discuţii folositoare de
su flet şi a afla realităţile bisericeşti şi culturale din această parte a
lum ii. Precum ştiţi, în O rtodoxie fiecare Biserică este egală cu celelalte
indiferent de num ărul credincioşilor, avînd succesiunea apostolică, păstrînd tezaurul de credinţă neştirbit şi com uniunea canonică, liturgică şi
pastorală cu Biserica cea Una. Ceea ce iarăşi trebuie să cunoaşteţi, ca
fiind foarte im portant p entru noi, este faptul că printre prim ii şi unul
din cei mai zeloşi misionari ai Ortodoxiei în Japonia a fost şi un monah
rom ân din B asarabia, în secolid trecut, care se num ea Anatolie şi despre
care a scris învăţatul istoric P.C. Pr. Paul Mihail. Iată cum D um nezeu
a rînduit ca astăzi, I.P.S. Teodosie şă vină aici tocmai din E xtrem ul
Orient, unde un român a purtat acolo cuvîntul Evangheliei M intuitoru
lui Hristos.
Dum neavoastră ştiţi că poporul japonez este adine înrădăcinat în
credinţe şi în tradiţii m ilenare şi, ca să prindă creştinism ul rădăcină
acolo, a trebuit să se depună eforturi foarte mari pentru a-i face pe
japonezi să se desprindă de credinţele lor, de datinile lor, de tradiţiile
lor şi toate acestea num ai într-o sută şi ceva de ani. Ea a prosperat în
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acest scurt interval de tim p şi din cele ce are să vă spună I.P.S. Sa o
să auziţi că acolo, m ai ales, tineretul este puternic atras spre Ortodoxie,
îndată ce cunoaşte învăţătura ortodoxă şi vede în felul de viaţă ortodox
un stil favorabil de dezvoltare atît a culturii şi a tehnicii, cît şi a rapor
turilor dintre oameni, n u zăboveşte a o îndrăgi şi a o îmbrăţişa.
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De aceea, am dorit să vă fac părtaşi la această vizită şi vo m pro
ceda aşa şi pe viitor, p en tru ca asem enea întîlniri să constituie adevă
rate m om ente instructiv-educative. Este foarte bine p entru un tînăr,
pentru o tînără care şi-a consacrat energiile şi viaţa slujirii S fin te i B i
serici să ştie ce Biserică slujeşte, ce legături are această Biserică pe plan
creştin şi cum este privită ea din afară.
Acestea fiind spuse, în num ele S fîn tu lu i Sinod, al clerului şi cre
dincioşilor Bisericii noastre salut la acest prim popas pe I.P.S. A rh i
episcop şi M intropolit Teodosie şi pe însoţitorii săi şi las ca salutul din
partea dum neavoastră să-l exprim e
părintele decan al Facultăţii de
teologie».
In num ele studenţilor şial profesorilor F acultăţii, P.C.
Pr. Prof
D um itru Popescu a adresat un respectuos cuvînt de salu t şi a ru g at pe
în altu l oaspete să facă o prezentare a Bisericii O rtodoxe din Japonia.
în alt P rea S finţitul Teodosie a făcu t apoi o am plă prezentare a
situaţiei Bisericii O rtodoxe din Japonia, legăturile sale cu celelalte co
m unităţi creştine din ţa ra «Soarelui-R ăsare», precum şi perspectivele
m isionare ale acestei Biserici.
D upă încheierea cuvîntului, I.P.S. Teodosie, mai m ulţi studenţi au
adresat înaltului iera rh japonez o serie de înirebări în legătură cu creştinism ul japonez, cu istoria şi situaţia sa actuală. R ăspunsurile la în tre 
bările puse au com pletat fericit expunerea I.P.S. Teodosie în legătură ca
O rtodoxia japoneză.
După încheierea discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a luat din nou cuvîntul spunînd :
«Cu acest prilej îm i exprim , m ai întîi, bucuria că m ă găsesc în
această aulă nouă, pe care stu d en ţii din u ltim ul an o ştiu bine cum
arăta înainte, acum 4—5 ani, cînd era în completă refacere şi cît de
fru m o s arată acum. Este prim a dată cînd o văd plină de stu d en ţi şi
studente. P entru că în curînd vor începe exam enele şi colocviile, vă do
resc succes la toţi şi, totodată, subliniez m om entul de faţă şi mesajxd pe
care-l poartă această întîlnire, care este de la D um nezeu, căci, în m od
tainic bunul D um nezeu lucrează şi adună pe slujitorii şi credincioşii Lui,
aşa cum ne-am adunat noi astăzi. A cest mesaj, cred că se exprim ă in
trăsătura misionară a Bisericii noastre, a teologiei în lum ea contem po
rană şi în acelaşi tim p, în unitatea panortodoxă, în m ai buna cunoaştere
între Bisericile Ortodoxe.
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De asemenea, vreau să vă felicit p entru m aturitatea şi seriozitatea în 
trebărilor, reţinînd din ele că vă preocupă raporturile dintre Biserici şi
im portanţa lor, precum- şi de aria de răspindire a Ortodoxiei în lum e.
De data aceasta, ni se deschide o fereastră către o lum e mai p u ţin
cunoscută, cum rezultă din întrebările care s-au pus şi anum e că în
E xtrem ul O rient există o Biserică m ai tînără, am putea spune, o ram ură
mai nouă a Ortodoxiei. Găsim m aterial docum entar foarte bun la pro
fesorul Vasile Ispir, care s-a ocupat în mod special de m isiunea orto
doxă în E xtrem ul Orient. El a predat pe vrem uri un curs special despre
această problem ă la Facultatea de teologie, pe care l-a şi tipărit. Dacă
cereţi la bibliotecă acest curs şi îl citiţi, aflaţi din el m ulte lucruri in te 
resante despre m isiunea Ortodoxiei în această parte de lum e îndepăr
tată de noi. E xistă O rtodoxie şi în Coreea, există şi în alte ţări din
E xtrem u l Orient, după cum există astăzi Ortodoxie bine organizată şi în
A frica de Sud. Aşa îneît, cu ocazia aceasta, e bine să. reţinem d im ensiu
nea misionar-pastorală a Ortodoxiei, cît mai buna cunoaştere a p ă tru n 
derii ei în lum ea de astăzi.
tn ceea ce priveşte unitatea panortodoxă, aţi luat acum cunoştinţă
de o Biserică tînără, dar care este păstrătoarea învăţăturii de credinţă
ortodoxă, a practicii ortodoxe. D ificultăţile traducerii au făcut să nu
reiasă prea clar acest lucru. Desigur, este vorba de o Biserică O rtodoxă
în toată puterea cuvîntului, care păstrează rînduieli'le liturgice, cano
nice şi dogmatice ca şi celelalte Biserici Ortodoxe, dar, p entru că a de
pins de Patriarhia M oscovei, după cum şi Biserica noastră, a ţin u t secole
de-a rîndul, de Patriarhia din Constantinopol, n-a p u tu t să iasă pe va 
lurile preocupărilor creştine, cunoscind că o Biserică cu asemenea situ a 
ţie n u poate face parte ca Biserică de sine stătătoare din forurile orto
doxe sau din cele ecum enice. De acum înainte, însă, această Biserică va
avea un sta tu t deosebit, asem ănător cu cel al altor Biserici Ortodoxe,
care au dobîndit autocefalia tot de la Biserica Rusă, dar care n-au fo st
încă recunoscute ca atare de celelalte Biserici Ortodoxe.
D um neavoastră cunoaşteţi că în vrem ea noastră Ortodoxia se bucu
ră de un cadru organizat care, îi dă posibilitatea de' a analiza şi de a
hotărî în problem e general ortodoxe, de a aprecia asupra preocupărilor
lum ii creştine, ale societăţii în general. Este vorba de Conferinţa pan
ortodoxă de la Cham besy, iniţiată la Rhodos în 1961 şi care, de atunci
încoace, are m ereu pe ordinea de zi şi problem a diasporei ortodoxe. Toate
Bisericile O rtodoxe din Occident, din A frica, iată şi din E xtrem u l Orient,
B. O. R. — 3
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care nu sînt Biserici autonom e sau autocefale, sînt reprezentate la aceas
tă C onferinţă şi la lucrările altor foruri creştine de B isericile-m am e,
iar hotărîrile adoptate sînt valabile şi pentru ele.
Pe ordinea de zi a C onferinţei de la Cham besy, care urm ează să se
ţină în luna noiem brie, anul acesta, figurează şi problem a autonom iei
şi autocefaliei. In com itetul de pregătire a acestei C onferinţe, Biserica
noastră are un rol im portant. Teologii noştri, părinţii profesori au lu 
crat intens şi s-au docum entat asupra tem elor de pe ordinea de zi şi
urmează acum ca noi să revedem aceste tem e în lum ina schim bărilor
care s-au produs în lum e, p entru a se putea stabili cum vede Ortodoxia
legătura canonică între B isericile-m am e şi Bisericile care au luat fiinţă
ulterior a tît în Europa, cît şi pe celelalte continente. S în t Biserici m ai
noi, care s-au constituit din credincioşi aparţinînd naţionalităţilor Bisericilor-m am e, dar sînt şi Biserici care s-au alcătuit din mai m u lte naţio
nalităţi locale, cum este Biserica Ortodoxă din Coreea, ce cuprinde at>t
coreeni, cit şi alte naţionalităţi de acolo, după cum mai sînt, pe lîngă
Bisericile Vechi-O rientale, cum aţi auzit, şi protestanţi şi catolici.
In ce ne priveşte pe noi, Biserica Ortodoxă a Japoniei se deosebeşte
de toate celelalte prin fa p tu l că este o Biserică naţională, că ea aparţine
unei naţionalităţi. A ţi p u tu t să ascultaţi din expunerea făcută de I.P.S.
M itropolit Teodosie că această Biserică a trebuit să lupte cu vechi tra
diţii, cu diferite form e de credinţă, de cultură, care in Japonia sînt
foarte m ulte. V om încerca să-i ajutăm şi noi cu cărţi, cu obiecte biseri
ceşti, poate vom face şi schim b de studenţi etc.
In încheiere, aduc m u lţu m iri I.P.S. M itropolit Teodosie pentru oste
neala pe care şi-a luat-o de a veni la noi. De asemenea, vă doresc şi
D um neavoastră să fiţi sănătoşi să păşiţi cu Lum ina învierii pe calea pre
gătirii teologice spre a fi de folos Bisericii şi Ţării noastre».
De la F acultatea de teologie delegaţia Bisericii Japoneze, îm preună
cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a făcut o vizită la m înăstirea
A ntim unde s-au în tîln it cu credincioşii din biserică, apoi au vizitat can
celaria şi biblioteca' Sfîntului Sinod.
în ziua de sîmbă^ă, 9 mai 1992, înalţii ierarhi ai celor doua Biserici
O rtodoxe surori au vizitat m înăstirile Sinaia, Cheia şi Suzana din c a 
drul A rhiepiscopiei B ucureştilor. In cadrul înţîln irilo r cu monahii şi
m onahiile din m înăstirile m enţionate, I.P.S. Teodosie şi-a m anifestat ad
m iraţia faţă de viaţa m înăstirească din aşezăm intele m onahale rom â
neşti.
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Ziua de dum inică, 10 mai 1992, a fost m arcată de slujba arhierească
săvirşită în catedrala p atriarh ală din B ucureşti de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi I.P.S. M itropolit Teodosie, înconjuraţi de
alţi ierarhi ai Bisericii O rtodoxe Rom âne. La m om entul cuvenit au
adresat credincioşilor cuvînt de în v ăţătu ră şi de îm îm pinare reciprocă
din p artea celor doi întîistătăto ri de Biserici Ortodoxe. Vorbind despre
însem nătatea dum inicii M ironosiţelor ca şi despre bucuria vizitei dele
gaţiei ortodoxe japoneze. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
spus :
«A/e aflăm în dum inica sfintă a «M ironosiţelor», in dum inica aceasta
în care S f. Evanghelie ne aduce am inte de curajul, de ataşam entul, de
dragostea prim elor fem ei credincioase, avînd în m ijlocul lor pe Maica
D om nului, care au stat în preajm a M întuitorului Hristos în tim p u l păti
m irilor şi a răstignirii Sale şi au fost prim ele la m orm înt în dim ineaţa
învierii. Curajul şi credinţa lor au fo st atît de puternice, încît ele au
în fru n ta t şi au biruit frica şi prim ejdia ce putea veni din partea ostaşi
lor roinani, străjuitorii m orm intului, au depăşit în curaj pe Apostoli,
care, înfricoşaţi de toate cele ce se întim plaseră cu judecata, condam na
rea şi răstignirea lui Iisus, au dispărut, în tim p ce ele, m ironosiţele, p u r
tătoare de mir, au nesocotit prim ejdiile şi L-au urm at pe D om nul pe
drum ul crucii, s-au tînguit pe cale şi la picioarele crucii. în acele dure
roase clipe, m ironosiţele au văzut totul, au auzit ultim ele cuvinte cile
R ăstignitului adresate Maicii Sale şi S f. Apostol I o a n : «Femeie, iată
fiul tău ! Fiule, iată mama Ta J.» (Ioan 19, 26—27). Z guduite de sfîrşitul
lui Iisus, de cutrem ur şi de paza organizată la m orm înt, ele priveau unde
L-au pus (Marcu 15, 47). A cestor veghetoare şi m u lt iubitoare de D um 
nezeu, Biserica le-a consacrat unele din cele m ai frum oase im ne. în fie 
care dum inică auzim cîntările în vierii din care nu lipsesc cuvintele de
cinstire adresate m ironosiţelor fem ei. M artore ale lucrării m întuitoare
săvirşită de Fiul lui D um nezeu pe păm înt, de iubire dum nezeiască, ele
au rămas, iată, şi m artorele de pe Golgota şi din faţa m orm intului pe
cetluit şi tot ele vor fi prim ele prezente din nou la m orm înt în zorii ce
lei de a treia zi de la îngroparea D om nului.
S fîn tu l E vanghelist Marcu (16, 1—9) arată num ele acestor rîvnitoare credincioase. N i le im aginăm cu statura lor sufletească biruitoare
şi atente la tot ceea ce se întîm pla în acele înfricoşătoare clipe. Li s-a
întipărit în m in te greutatea pietrei de la intrarea în m orm înt, străşnicia
cu care s-a asigurat paza m orm intului, ca nu cum va să fie furat trupul
D om nului. De altfel sensibilitatea de a unge cu m iresm e trupul chinuit
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al R ăstignitului era însoţită de grija înlăturării pietrei de la uşa m orm întului. Ni le im aginăm iarăşi nedum erite la vederea m o rm întului gol
şi pline de curaj faţă de încredinţarea îngerului că Hristos a înviat.
Ne oprim la acest m esaj al învierii şi al bucuriei. Acelaşi cu m esa
ju l credincioaselor, al fiicelor Bisericii noastre, care, în tim pul dictaturii
nemiloase din trecut, a întunericului ateisinului, au în fru n ta t m u lte p ri
m ejdii şi au în treţin u t făclia credinţei, tot aşa cum au ţin u t candela
aprinsă preoţii, m onahii şi călugăriţele din m înăstirile noastre. La fiecare
biserică, la fiecare altar, cele care s-au aflat alături de preoţi, alături de
ierarhi, în sprijinul strădaniilor lor pastorale, au fo st credincioasele
Bisericii noastre străm oşeşti.. Ele s-au alăturat în vrednicii 7nironosiţelor şi de aceea lor, tuturor, le este închinată dum inica de astăzi.
A v e m bucuria ca, p en tru prim a dată în istoria Bisericii noastre, să
întîm p in ă m şi să slu jim în această catedrală patriarhală cu Întîistătătorul Bisericii O rtodoxe din
Japonia, I.P.S. Arhiepiscop şi M itropolit
Teodosie, care, însoţit de o delegaţie a Bisericii Sale, face o scurtă vizită
in ţara noastră. Cu o istorie nu prea îndelungată, Ortodoxia în Japonia
este rodul m isiunii Bisericii O rtodoxe Ruse, care n-a rămas m ai prejos
în a face m isiune în această parte a lum ii. Spre deosebire de alte m i
siuni creştine. Biserica Ortodoxă a lucrat necontenit cu dragoste, răbdare, şi sacrificii n u pentru a cîştiga bunuri m ateriale sau lum eşti, ci
p en tru a lum ina sufletele oamenilor, p en tru a le aduce iubirea, chiar şi

jr

a vrăjm aşilor, iubirea pe care M întuitorul a recom andat-o de atîtea ori
în tim pid vieţii Sale păm inteşti. N u este o mai m are putere de convin

O
S.

gere mai cu seamă atunci cînd este vorba de însuşirea valorilor sufleteşti, ca puterea iubirii creştine.
Este de la sine înţeles că n-a fo st uşor să pătrundă Ortodoxia în ţara

C

«Soarelui-Răsare», unde s-au dezvoltat şi au în flo rit unele din cele mai
vechi religii ale lum ii. A u trebuit, de bună seamă, eforturi m ari, a tre-

S

buit lepădare de sine, au treb u it je rtfe pentru răspîndirea

învăţăturii

C

M întuitorului Hristos, a adevărului învierii pe care-l cîntăm noi acum,
căci Japonia este o ţară cu credinţe m ilenare, şi cu o cultură, de asem e
nea, străveche. Şi dacă Ortodoxia a prins acolo, aceasta se datoreşte p u 
terii lucrătoare a D uhului S fîn t spre m întuirea celor ce intră în Biserica
M întuitorului Hristos.
Valorile Ortodoxiei m erg la su fletu l om ului, răspund celor m ai no
bile năzuinţe um ane, ca şi întrebărilor ivite în viaţa de totdeauna a fie-
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căm ia. Acestea nu se identifică cu cele lum eşti, cu cele sclipitoare şi
trecătoare, ci tind către cele veşnice. Cind Ortodoxia învaţă că M în tu i
torul Hristos, prin moartea şi învierea Sa, a răscum părat neam ul om cnesc şi ne-a dat tuturor viaţă veşnică, cind ea arată că toţi sîntem fra ţi
şi toţi avem aceeaşi valoare în faţa lui D um nezeu, cînd propovăduieşte
că fiecare fiinţă omenească este chipul lui D um nezeu, că fiecare copilaş,
din clipa cind el năzuieşte la viaţă în pîntecele mam ei, este o persoană
şi reprezintă chipul M întuitorului Hristos, dătătorul de viaţă, Ortodoxia
afirm ă adevăruri cuceritoare p entru om ul de pretutindeni, oricît de îm 
p ietrit ar fi acesta la inimă.
Ortodoxia a prins viaţă şi în Japonia şi în alte ţări din E xtrem ul
Orient, după cum şi în m ulte ţări din Africa, datorită activităţii misioyiarilor ortodocşi. Ceea ce, insă, este de mare valoare p entru noi, iubiţi
credincioşi, este că în răspîndirea S f. E vanghelii în Japonia a strălucit,
cu lum ină de sfînt, unul dintre fraţii noştri rom âni din Basarabia, p ă 
rintele A natolie Tihai. S tăpînit de zel apostolic, acesta a plecat în seco
lul trecut în Japonia, a învăţat lim ba ţării, a predicat acolo învăţătura
S f. Evanghelii şi a tradus pentru prim a dată cuvîntul lui Hristos acelor
oameni, devotaţi pînă atunci lui Buda-M um a, făcîndu-le cunoscute co
m orile credinţei din care şi noi ne în treţin em viaţa duhovnicească şi a
reuşit să aducă pe m ulţi la lum ina M întuitorului Hristos. A uzind astăzi,
de la acest S fîn t A ltar rugăciuni şi cîntâri in lim ba japoneză, ne dăm
m ai bine seama de lucrarea D uhului S fîn t în lum e. A m trăit, astfel, am
putea spune, clipe sfin te ca acelea de la Rusalii, cînd D uhul S fîn t S-a
pogorît în chip de lim bi de foc peste S fin ţii A postoli şi ucenici ai D om 
nului, şi s-au u m p lu t toţi de D uhul S fin t şi au început să vorbească în
alte lim bi.
O altă forţă de răspindire a O rtodoxiei în lum e a fost, cum ştiţi,
păstrarea şi folosirea în cult a lim bii popoarelor de curind încreştinate,
prin care a continuat dezvoltarea valorilor culturii lor proprii. -4şa cum
S fin ţii Părinţi au făcut din filosofia clasică greacă şi romană m ijloc p en 
tru răspîndirea adevărurilor veşnice ale S fin tei Evanghelii, tot aşa O rto
doxia ţine seamă de limba şi de valorile culturale ale fiecărui popor ale
fiecărei naţiuni, după cu vîntul M întuitorului Hristos, care a spus uce
nicilor : «M ergînd, învăţaţi toate neam urile, botezîndu-le în num ele Ta
tălui şi al Fiului şi al S fîn tu lu i Duh» (M atei 28, 19). lată, neannurile
acestea din Orient, îndepărtate de aria creştină m editeraneană sau euro-,
peană, îl cunosc astăzi pe M întuitorul Iisus Hristos şi învăţătura Sa şi
a Sfin ţilo r Părinţi.
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Biserica Japoniei este o ram ură tînără a Ortodoxiei. Dar o ramură
care păstrează substanţa teologică, liturgică şi canonică a Ortodoxiei.
Biserica noastră, cum ştiţi, a avut şi are legături frăţeşti cu toate B ise
ricile O rtodoxe ai căror fii şi păstori au adus chiar din acest loc binecuvîntări şi cu vîn t ziditor de suflet. N u considerăm că dacă noi avem ,
din darul lui D um nezeu, milioane de credincioşi, o altă Biserică este mai
m ică dacă are mai p u ţin i credincioşi decît noi. în duhul lui Hristos acor
dăm aceeaşi valoare oricărei Biserici surori aşa cum M întuitorul Hristos
a avut şi are în iubirea Sa pe toţi S fin ţii Apostoli. S in te m in com uniune,
deci, cu toate Bisericile Ortodoxe şi avem legături frăţeşti cu alte ramuri
creştine. Ortodoxia n u se izolează de lum e, de cultură sau de ştiinţă, ci
ea, slujind om ul, le sfinţeşte. De aceea, deşi ne aflăm la distanţă imensă
faţă de Japonia, totuşi cînd ne în tîln im faţă către faţă, ne sim ţim )raţi
in credinţă, slăvim îm preună, după aceeaşi rîndtdală, pe D um nezeu, ne
îm părtăşim din acelaşi S f. P otir în iubire sţintă care ne uneşte sufleteşte.
M -am în tîln it în repetate rinduri cu I.P.S. Arhiepiscop Teodosie,
cu diferite ale prilejuri, dar astăzi, aici, jn-am bucurat să-l pot saluta în
catedrala noastră patriarhală, în această ctitorie voievodală, în num ele
credincioşilor, al clerului, al vieţuitorilor sfintelor noastre m inăstiri, pe
care le-a vă zu t în parte zilele acestea. îl încredinţăm de dragostea şi
preţuirea noastră pentru activitatea misionară, apostolică pe care o des
făşoară îm preună cu clerul şi credincioşii Bisericii O rtodoxe din Japo
nia. îl vom însoţi întotdeauna cu rugăciunile noastre şi il considerăm
frate al nostru în Hristos D om nul, ca şi pe toţi slu jitorii şi credincioşii
ortodocşi din Japonia, precum şi pe ceilalţi locuitori ai acestei ţări, p en 
tru că Lum ina lui Hristos lum inează tuturor. Ne vom ruga perm anent
p entru dînşiî, m ai ales că, aşa cum îm i relata I.P.S. Arhiepiscop Teodosie
şi părintele consilier care îl însoţeşte, credincioşii români care se află la
Tokyo şi în alte localităţi din Japonia participă la slujba S f. Liturghii şi
se află aproape de preoţii Bisericii Ortodoxe din Japonia. Iată cum ne
în tîln im în credinţă, iată cum ne în tîlnim în dragoste, iată cum ne intiln im in slujba valorilor S fin tei Evanghelii.
înalt Prea S fin ţite Arhiepiscop şi M itropolit Teodosie, preoţii, cre
dincioşii şi. călugării Bisericii noastre v-au p rim it cu m ultă dragoste
pretutindeni. De asemenea, studenţii şi profesorii de la Facultatea de
teologie din Bucureşti, cu care v-aţi în tîln it acum două zile, v-au arătat
aceeaşi dragoste şi acelaşi respect şi s-au folosit de convorbirea avută
cu dînşii.
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Ne-au m îngiiat aprecierile la adresa Bisericii noastre care vă este
acum cunoscută şi mai bine. Ne dăm seama cît de m are valoare are
Ortodoxia astăzi şi ce viitor are ea, ducă şi noi, clerul şi credincioşii
Bisericii noastre, o vom sluji cu dragoste, cu sm erenie şi cu credinţă.
Să ne ajute B unul D um nezeu ca să mai avem asemenea clipe de
bucurie ca acestea pe care ni le-a hărăzit astăzi M întuitorul Hristos, în
dum inica sfîntă a M ironosiţelor.
Hristos a în via t !».
La slujba Sfintei L iturghii, precum şi la agapa ce a urm at, au fost
invitate personalităţi de seam ă ale vieţii culturale bucureştene, p rin tre
care am intim pe Dom nul Emil Constantinescu, rectorul U niversităţii din
Bucureşti.
în după am iaza zilei de dum inică, delegaţia
Bisericii O rtodoxe
Japoneze, îr>soţită de P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar p a triarh a l s-a
cieplasat spre m înăstirea C urtea de Argeş unde au fost întîm pinaţi de
P.S. Episcop Calinic al A rgeşului. Au fost vizitate biserica m înăstirii,
ctitorită de voievodul Neagoe Basarab, precum şi bisericuţele din lem n
din incinta reşedinţei episcopale.
în ziua urm ătoare, luni, 11 mai, I.P.S. Teodosie şi însoţitorii săi au
vizitat E parhia Rîm nicului, fiind întîm pinaţi la m înăstirea Govora de
P.S. Episcop Gherasim . Au fost vizitate de asem enea m înăstirile D intrun lem n, H urezu şi B istriţa. Spre seară delegaţia Bisericii O rtodoxe J a 
poneze a revenit în B ucureşti unde a avut loc o ultim ă în tîln ire cu Prea
Fericitul P ărinte P atriarh Teoctist. A doua zi, I.P.S. M itropolit Teodosie
şi însoţitorii săi au părăsit R om ânia de la aeroportul Otopeni.
Vizita făcută P atriarh iei Rom âne de către delegaţia Bisericii O rto
doxe Japoneze, condusă de I.P.S. M itropolit Teodosie, a fost receptată
cu deoşebit interes de către credincioşii ortodocşi rom âni şi de către
opinia publică rom ânească, in general.
E xistenţa unei com unităţi creştine ortodoxe în Japonia este un fap t
îndeobşte puţin cunoscut. Ortodocşii japonezi sîn t puţini la num ăr, dar
constituie, totuşi, o prezenţă notabilă în mozaicul m ulticolor al sp iritu a 
lităţii japoneze. In m ijlocul unei societăţi japoneze ce s-a im pus întregii
om eniri prin forţa sa de m uncă şi p rin tr-o civilizaţie a tehnicii m oderne
de foarte înalt nivel, existenţa unei com unităţi ortodoxe, cu sp iritu a li
tatea sa caracteristică, nu poate fi decît extrem de benefică. A dîncirea
spiritu alităţii filocalice, frum useţea icoanei bizantine şi, în general, di
m ensiunea m istică a vieţii creştine ortodoxe poate aduce poporului din
Ţ ara Soarelui R ăsare un elem ent de echilibru sufletesc, de stabilitate
lăuntrică într-o lum e a tehnicii frăm în tată de convulsii şi in căutare a
A devărului m întuitor. Este o constatare şi o nădejde.
f TEOFAN SINAITUL
E P IS C O P -V IC A R P A T R IA R H A L
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ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII BIBLICE INTERCONFESIONALE
DIN ROMÂNIA
La 19 mai 1992, în -a u la m are a F acultăţii de teologie ortodoxă din
B ucureşti, a avut loc A dunarea de constituire a Societăţii biblice in te rconfesionale din R om ânia (SBIR). La adunare au particip at rep rezen 
tan ţii urm ătoarelor culte din ţa ra noastră : Biserica O rtodoxă Rom ână,
B iserica Rom ano-Catolică, Biserica R eform ată, B iserica A rm eană,
V icariatul O rtodox Sîrb, V icariatul Ortodox U crainean, Biserica U nita
riană, Biserica Penticostală, Biserica C reştină A dventistă de Ziua a
Şaptea, B iserica S inodo-P resbiteriană, Biserica L uterană Evanghelică
şi Biserica B aptistă.
La lucrările adunării, Biserica O rtodoxă Rom ână a fost reprezen
ta tă de o delegaţie form ată din : P.S. Teofan S inaitul, episcop-vicar
p a tria rh a l ; P.S. Dam aschin Severineanul, episcop-vicar al A rhiepisco
piei Craiovei ; P.C. Pr. Sabin Verzan, consilier p atriarh al ; P.C. Pr.
prof. D um itru Radu, prodecanul Facultăţii de teologie din B ucureşti ;
P.C. Pr. prof. C onstantin Corniţescu, profesor la F acultatea de teologie
din Bucureşti.
In prim a p arte a lucrărilor adunării s-a h o tărît, mai întîi, în fiin ţa 
rea S.B.I.R., apoi a u rm a t discutarea proiectului S tatu tu lu i S.B.I.R.,
p reg ă tit în prealabil de o comisie specială, din care a făcut parte cîte
un rep rezen tan t al Bisericilor, comisie care, de altfel, a in iţiat proiectul
în fiinţării S.B.I.R.
în urm a discuţiilor p u rtate, la care au p articip at activ reprezen
tanţii tu tu ro r Bisericilor m em bre. S ta tu tu l S.B.I.R., a fost adoptat în
u n an im itate (textul S tatu tu lu i se publică în anexă).
în continuare, s-a procedat la alegerea Consiliului de conducere al
S.B.I.R., care are un num ăr de 12 m em bri, cîte un reprezentant al fie
cărei B iserici-m em bre.
Din partea Bisericii O rtodoxe Rom âne a fost ales în Consiliul de
conducere al S.B.I.R., P.S. D am aschin Severineanul, episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Craiovei, desem nat de Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe
R om âne ca rep rezen tan t al său în conducerea S.B.I.R.
A dunarea a ales, apoi, conducerea S.B.I.R. Ca preşedinte a fost ales
dom nul pastor Laszlo Varga, reprezentantul Bisericii R eform ate, ca
vicepreşdinte, P.S. Episcop Dam aschin Severineanul, iar ca trezorier,
dom nul pastor Viorel Dima, din p artea Bisericii A dventiste de Ziua a
Şaptea.
Consiliul de conducere a ales pe Preotul Sabin V erzan ca secretar
general al S.B.I.R.
S.B.I.R., îşi are sediul în blocul Patriarhiei Rom âne, situ at pe
Bd. George Coşbuc nr. 1.
P rin tre ţelurile pe care le u rm ăreşte S.B.I.R., se num ără, în prim ul
rînd, traducerea, tip ărirea şi difuzarea Sfintei S cripturi p e n tru toate
B isericile m em bre, în lim ba credincioşilor acestora. S.B.I.R,, îşi pro
pune, de asem enea, realizarea unei traduceri interconfesionale a Bibliei
în lim ba rom ână.
Pr. SABIN VERZAN
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STATUTUL
SOCIETĂŢII BIBLICE INTERCONFESIONALE DIN ROMÂNIA
C A P IT O L U L

I

DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Societatea biblică interconfesională din România a fost înfiinlstâ
dc A dunarea reprezentanţilor Bisericilor
din România, care a avut loc la data de
19 mai 1992 ş» a aprobat Statutul pen
tru organizarea şi funcţionarea a c e s
teia.
C A P IT O L U L

II

SCOPUL
A rticolul 2. Societatea biblică intrrconfesională clin România işi propune
ca obiectiv principal traducerea, tip ă
rirea şi difuzarea Sfintei Scripturi (Bi
bliei) în interesul şi folosul tuluror Bi
sericilor, în limba crednicioşilor aces
tora.
Articolul
3. S ocietatea biblică interconfesională din România este o orga
nizaţie creştină
interconfosională. Ea
slujeşte toate
Bisericile din România
în scopul răspindirii Bibliei în cadrul
acestor Biserici. Nu publică şi nu pro
movează, sub nici o formă, puncte de
vedere avînd caracter confesional.
A rticolul
-1. Societatea biblică interconfesională din România nu urm ăreşte
realizarea de profiluri.
C A P IT O L U L II I

MEMBRII SOCIETĂŢII BIBLICE
INTERCONFESIONALE DIN ROM4N1A
Articolul
5. Societatea biblică interconfesională clin România are membri
deplini şi membri asociaţi. Dreptul -le
a fi membru deplin al Sociotătii este
deschi-s tuturor Bisericilor şi denom inatiunilor creştine din R om ânia. Dreptul
de a fi membru asociat al Societăţii
este deschis tuturor persoanelor ju ri
dice şi
fizice pe baza recom andării
Consiliului de conducere şi a confirm ă
rii Adunării generale.

O persoană care a contribuit în mod
substanţial ' la sprijinirea cauzei Bibliei
poate fi nominalizată ca membru ono
rific de Consiliul de conducere în ca
drul unei sesiuni a A dunării genc-rale
a Societăţii biblice interconfesionale efin
România. Membrii onorifici se bucură
de aceleaşi drepturi ca şi membrii aso
ciaţi.
Membrii deplini şi asociaţi plătesc J
cotizaţie care va fi stabilită de Consi
liul de conducere.
O rice membru are. dreptul de a p a r
ticipa şi de a fi reprezentat in A duna
rea generală, potrivit prevederilor re 
gulam entare.
C A P IT O L U L

IV

ORGANE DE CONDUCERE
A rticolul 6. Adunarea generală este
organul suprem deliberativ al Socic-lăţii biblice interconfesionale din Româ
nia. Ea este constituită din reprezen
tanţi ai membrilor deplini şi asociaţi.
Reprezentarea în A dunarea generală şi
m odalitatea adoptării deciziilor se sta 
bilesc prin regulam entele Societătii bi
blice interconfesicnale din România.
A rticolul 7. A tribuţiile A dunării g e
nerale a Societătii biblice interconfe
sionale clin România sînt urm ătoarele :
a. Stabileşte liniile generale ale activitătii societătii j
b. A lege preşedintele,
vicepreşedin
tele. trezorierul şi pe ceilalţi membri
ai Consiliului de conducere ;
c. Prim eşte rapoartele în legătură cu
situaţia financiară şi activitatea socie
tăţii :
d. A nalizează şi decide asu p ra orcăror probleme puse în discuţie de Con
siliul dc conducere sau adoptate pe
ordinea de zi ;
e. Confirmă noii membri ai Societăţii
biblice interconfesionale din România :
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f. Modifică Statutul Societăţii
interconfesionale din România ;

biblice

g. Alege comisia de cenzori alcătuită
din trei persoane.
A rticolul 8. A dunarea generală este
convocată de Consiliul de conducere şi
se întruneşte în
sesiune ordinară o
dată la trei ani sau ori de cîte ori este
nevoie, în sesi-uni extraordinare.
Consiliul dc
conducere
convoacă
A dunarea
generală extraordinară,
la
cererea a cel puţin unei pătrimi din
totalul m embrilor deplini şi asociaţi.
A dunarea generală
este constituită
legal în prezenta a două treimi din
totalul m embrilor ei deplini.
A rticolul 9. Preşedintele, iar în ab 
senta sa, -vicepreşedintele Consiliului do
conducere, este preşedinte al A dunării
generale.
Preşedintele, vicepreşedintele şi tre 
zorierul sînt ex ollicio membri ai Adu
nării generale.
A rticolul 10. Consiliul de conducere
este ales de A dunarea generală şi este
format dintr-un num ăr de 6— 15 p er
soane care reflectă compoziţia mem
brilor Societăţii biblice interconfesio
nale din România.
A rticolul II. Fiecare membru al Con
siliului de conducere se alege pe o
perioadă de 3 ani şi poate fi reales.
Nici o persoană nu poate fi aleasă în
Consiliul de
conducere pentru mai
mult de trei legislaturi sau după ce a
atins vîrsta de 70 de ani.
A rticolul 12. Consiliul de conducere
este organul executiv al Adunării g e
nerale şi are urm ătoarele în d a to riri:
a. Conduce
activitatea
generală a
Societăţii în conform itate cu hotărîrile
A dunării generale, cu principiile stab i
lite de acest Statut şi cu cele adoptate
de Societăţile Biblice U n ite ;
b. A probă bugetul Societăţii şi chel
tuielile anuale ale Societăţii ;

c. Întocm eşte regulam entele
S ocietă
ţii biblice interconfesionale din Româ
nia i
d. Numeşte pe secretarul general al
Societăţii biblice interconfesionale din
România ;
e. Numeşte com itetele necesare b u 
nei funcţionări a Societăţii, instruindu-le
asupra îndatoririlor re le revin şi pri
mind rapoarte de la e l e ;
f. Poartă răspunderea pentru adm inis
trarea proprietăţilor, a m aterialelor şi a
altor mijloace şi bunuri ale S o c ie tă ţii;
g. Recomandă spre confirm are A dună
rii G enerale noi membri ai Societăţii b i
blice interconfesionale din România ;
• h. Stabileşte atribuţiile comisiei de
cenzori.
A rticolul 13. Consiliul de conduccre se
întruneşte de cel puţin două ori pe an,
sau de cile ori este nevoie.
A rticolul 14. Preşedintele, vicepreşe
dintele, trezorierul sîn t membri ai Consi
liului de conducere. Secretarul general
este membru ex ollicio, fără drept de
vot.
Articolul 15. Preşedintele, iar în ab 
senta sa, vicepreşedintele, prezidează
Consiliul de conducere.
Articolul 16. Consiliul de conducere
poate lua decizii dacă sînt .prezenţi o
jum ătate plus unul din num ărul mem
brilor.
Articolul 17. Persoanele oficiale- ale
Societăţii biblice interconfesionale din
România s î n t : preşedintele, v icep reşe
dintele, trezorierul şi secretarul general.
A tributile lor sînt definite prin regula
m entele Societăţii bilice interconfesio
nale din România.
c a p ito lu l

v

PATRIMONIUL
A rticolul 18. Societatea biblică interconfesională din România poate să d eţi
n ă în proprietate sau folosinţă imobile,
m ijloace de transport, de im prim are sau
multiplicare, audio-vizuale, echipam ente
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desfăşurării ac tiv ită

CU SOCIETĂŢILE
UNITE

V III

REGULAMENTE

C A P IT O L U L v i

RELAŢIILE

C A P IT O L U L

BIBLICE

A rticolul 19. Societatea biblică in tc confesională din România participă
îa
activităţile Societăţilor Biblice U nite şi
Ia form ularea orientării generale a aces
teia. In desfăşurarea activităţilor ei, So
cietatea biblică interconfesională din Ro
mânia va urma liniile directoare ale So
cietăţii Biblice Unite.
C A P IT O L U L V II

AMENDAMENTE
A rticolul 20. A cest Statut poate fi am endat sau m odificat numai intr-o se
siune a A dunării generale, cu aprobarea
a cel puţin 2/3 din membrii prezent! cu
drept de vot. O rice propunere de am en
dam ent sau modificare a Statutului tre
buie Înaintată in scris Consiliului de
conducere. Consiliul de conducere le va
aduce la cunoştinţă membrilor A dunării
generale, cu cel puţin şase luni înainte
de convocarea sesiunii acesteia, cind se
va decide asupra includerii punctului
respectiv pe ordinea de zi.

A rticolul 21. In vederea aplicării acestui Statut, Cons-'.liul de conducere va
elabora regulam ente, in funcţie de ne
cesităţi. Pentru adoptarea regulam entelor
e necesară o m ajoritate de voturi de
2/3 din membrii Consiliului de condu
cere.
C A P IT O L U L

IX

DIZOLVAREA
A rticolul 22. Societatea biblică inter.confesională din România poate fi dizol
vată în urma deciziei A dunării generale
in conform itate cu procedura m enţionată
în articolul 20. A dunarea generală 'tr e 
buie- să procedeze, de asem enea. Ia an u 
larea tu tu ro r responsabilităţilor
Socie
tăţii, hotărînd şi asupra proprietăţilor şi
bunurilor Societăţii. In cazul în care li
nele bunuri şi proprietăţi provin de la
persoane fizice sau juridice, acestea le
vor fi restitu ite la cerere sau vor primi
o destinaţie legată de prom ovarea,
în
continuare, a cauzei Bibliei.
Sediul provizoriu al Societăţii biblice
interconfesionale din România este în
Bucureşti, Intrarea
Patriarhiei nr. 6,
Sectorul IV.
PEN TRU

C O N F O R M IT A T E

Pr. SABIN VERZAN
SECRETAR G EN ERA L

O SUTA DE ANI DE LA MOARTEA
EPISCOPULUI MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU
In ziua de 16 mai 1892 se stingea din v iată, la reşedinţa sa episco
pală din Roma, episcopul M elchisedec Ştefănescu (1823— 1892), în
vîrstă de 69 ani.
F runtaşi ai intelectualităţii rom âneşti contem porane vor găsi cu
cale să 1 ncm urească p rin aprccicri m eritate din plin, chiar odată cu
m utarea sa către Domnul. «A fost b ă rb atu l cel mai cu ştiinţă dintre
prelaţii contem porani», observa Bogdan Petriceicu H aşdeu, la cîteva
luni după m oartea lui M elchisedec ; «Clericul cu o largă cultură, cu o
chem are ştiinţifică netăgăduită..., o adevărată podoabă a Bisericii»,
potrivit expresiei lui Nicolae Iorga.
La rîndu-i, Sim ion Relii găsea în M elchisedec «cea mai lum inoasă
figură de chiriarh rom ân şi cel mai strălu cit şi m ai în v ăţat apostol al
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Bisericii Rom âniei din secolul al X lX -lea» ; iar N. D. Popescu l-a con
siderat «fala Bisericii O rtodoxe şi adversarul cel mai aprig al schism a
ticilor şi ereticilor».
Episcop titu la r al eparhiilor D unărea de Jos (1864— 1879) şi Rom an
(1879— 1892), cu strălucite studii la Academia teologică din Kiev,
m em bru al A cadem iei Rom âne şi al altor prestigioase instituţii cu ltu 
rale din lum e, a u to r de lucrări istorice, didactice, teologice, profesor şi
în drum ător al învăţăm întului laic şi teologic, particip an t activ la răz
boiul de Independenţă, susţinător al reform elor epocale ale lui A lexan
dru Ioan Cuza, su n t cîteva din tră să tu rile care i-au definit personali
tatea enciclopedică şi realizările de excepţie.
Se cuvenea ca un astfel de num e, care a făcut şi face cinste Bise
ricii noastre, un corifeu al ierarhiei ortodoxe rom âne, să fie readus In
atenţie la sorocul îm plinirii a 100 de ani de la trecerea sa la cele veşnice.
Episcopia D unării de Jos, al cărei fondator şi prim titu la r a fost,
a organizat în cinstea acestui evenim ent un ciclu de m anifestări, pe
parcursul a două zile (14— 15 mai 1992), la G alaţi, oraşul de reşedinţă
a Episcopiei, după războiul de Independenţă.
In tre aceste m anifestări, la care ne vom referi pe larg în conti
nuare, consem năm : oficierea u n u i Trisaghion p en tru sufletul răposa
tului episcop, în biserica «Sf. Nicolae» din G alaţi ; vernisarea expoziţiei
«M elchisedec şi epoca sa», la biblioteca judeţeană «V. A. Urechia>> ;
sesiune de com unicări ş tiin ţific e ; schimbarea denum irii unei străzi din
im ediata vecinătate a sediului Episcopiei, în strada Episcopul M elchi
sedec ; concurs cu prem ii su sţin u t de elevi ai S em inarului teologic
«Sfântul Andrei».
La invitaţia Episcopiei D unării de Jos au particip at activ, în cadrul
acestor m anifestări, personalităţi m arcante ale vieţii culturale şi bise
riceşti din ţară.
A stfel, au fost prezenţi ierarhii : I.P.S. Acad. dr. A ntonie P lăm ă
deală, m itropolitul T ransilvaniei, Crişanei şi M aram ureşului ; I.P.S.
Acad.- dr. Nestor Vornicescu, m itropolitul Olteniei ; I.P.S. Lucian Florea, arhiepiscopul Tom isului ; P.S. Ioachim Vasluianul, arhiereu-vicar
al Episcopiei Rom anului şi Huşilor. De asem enea, au fost prezenţi :
Pr. prof. dr. D um itru Popescu, decanul Facultăţii de teologie din Bucu
reşti ; Pr. prof. dr. M ircea Păcurariu, decanul F acultăţii de teologie din
Sibiu ; Pr. prof. dr. Paul M ihail ; Dl. dr. G abriel Strem pel, directorul
Bibliotecii Academiei Rom âne ; Prof. univ. dr. V ladim ir Diculescu,
Pr. asist. A lexandru Ioniţă ş.a.
Un num eros public alcătuit din intelectuali gălăţeni, preoţi din cele
trei protopopiate ale eparhiei, studenţi şi elevi, precum şi mai m ulţi
credincioşi, au fost prezenţi la acţiunile sărbătoreşti de-a lungul celor
două zile.
D eschiderea festivă a m anifestărilor om agiale s-a
p etrecu t joi,
14 mai, ora 10,00, în sala T eatrului dram atic din G alaţi, în prezenţa unei
calde şi selecte asistenţe.
Prea Sfinţitul A rhiereu dr. Casian G ălăţeanul, gazda şi totodată
organizatorul sărbătoririi centenarului, a prezentat pe distinşii oaspeţi,
referindu-se apoi, în cîteva cuvinte, la personalitatea ierarh u lu i M elchi
sedec Ştefănescu.
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Au u rm at la cuvînt : I.P.S. M itropolit A ntonie, care a subliniat
actualitatea lui M elchisedec, p rin lucrarea sa pe mai m ulte planuri,
care-şi găseşte corespondent in cerinţele soicale şi bisericeşti ale vrem ii
noastre, precum şi am p ren ta puternicei sale personalităţi culturale, care
a făcut cinste şi m ulte servicii im portante Bisericii noastre străm oşeşti.
P.S. A rhiereu Ioachim V asluianul a adus în atenţia celor prezenţi
figura de ierarh lu m in at a episcopului M elchisedec şi cîteva din reali
zările sale la E parhia Rom anului, unde a păstorit în ultim a parte a
vieţii. V orbitorul a a n u n ţa t cu această ocazie că şi Episcopia Rom anului
şi Huşilor- a p reg ă tit o m anifestare om agială, ce urm ează să se desfă
şoare în zilele de 16 şi 17 mai 1992, la Roman.
în continuare, corul S em inarului «Sf. A ndrei» a prezentat un scurt
concert religios, răsp lă tit cu aplauze de către cei prezenţi.
Participanţii la simpozion au fost apoi oaspeţii P refecturii jude
ţului Galaţi, care a oferit o recepţie în cinstea acestora. C uvîntul de
întîm pinare a fost rostit de dom nul prefect Nicolae Beuran, căruia i-a
răspuns Prea S finţitul Casian G ălăţeanul. Au fost de faţă, de asem enea,
prefectul judeţului ■B răila şi prim arii m uncipiilor Brăila, G alaţi şi
Tecuci.
La orele prînzului, în biserica «Sf. Nicolae» din Galaţi s-a oficiat
un T risaghion p e n tru pom enirea sufletului episcopului Melchisedec.
Locaşul a servit d rep t catedrală episcopală vrem e îndelungată, însuşi
noul ierarh slujind adesea la a lta ru l său.
In prezenţa oficialităţilor civile ale prefecturilor din G alaţi şi
B răila, a preoţilor şi credincioşior, P rea S finţiţii Casian G ălăţeanul şi
Ioachim V asluianul, în fru n tea unui sobor de preoţi, au săvîrşit slujba
de pom enire, după care P.S. Casian şi I.P.S. M itropolit A ntonie au
ro stit cuvîntări legate de m em oria lui M elchisedec, ierarhul slujitor şi
păstorul de suflete. R ăspunsurile liturgice au fost date de corul paro
hiei «Sf. Nicolae».
Un m om ent im portant în evoluţia m anifestărilor l-a constituit v er
nisarea expoziţiei om agiale «M elchisedec şi epoca sa». Gazdă prim i
toare a a tîto r m anifestări sp iritual-culturale, în care prezenţa ierarh u lu i
şi a clerului eparhiei a devenit deja fam iliară, biblioteca judeţeană
«V.A. Lîrechia» a organizat o valoroasă expoziţie de cărţi, m anuscrise,
docum ente, fotografii, obiecte de cult, ilustrînd, prin interm ediul
acestora, viaţa şi activitatea lui M elchisdec, în contextul epocii în
care a tră it şi, totodată, g rija şi aten ţia urm aşilor faţă de personalita
tea sa.
Cu concursul generos al bibliotecii Academ iei Române, al Episco
piei D unării de Jos şi al bibliotecii «V.A. Urechia», inimoşii iniţiatori
şi organizatori — dr. P aul Păltânea, D an Rîpă Buicliu, V alentina O neţ
şi Elena Ş tefan — au reu şit să expună ştiinţific m ărturii de certă v a 
loare, unele p en tru prim a dată în faţa publicului, care definesc, şi în
acest mod, pe c ă rtu raru l, omul de bine şi ierarhul complet care a fost
M elchisedec Ştefănescu.
Oaspeţii au fost întîm pinaţi cu un cuvînt de bun ven it de către
directorul prestigioasei in stitu ţii gălăţene de cu ltu ră — dom nul Nedelcu O prea — , şi apoi conduşi, cu explicaţiile de rigoare, prin faţa
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vitrin elo r cu exponate, de către dl. P aul Păltânea, doctor în istorie şi
colaborator de m ultă vrem e al sectorului cultural din Episcopia D unării
de Jos.
Expoziţia s-a bucu rat de aprecieri deosebite din p a rtea oaspeţilor,
ea răm înind deschisă m arelui public tim p de două săptăm îni.
în aceeaşi zi, după amiază, s-au deschis lucrările sesiunii de com u
nicări ştiinţifice, în sălile bibliotecii «V.A. Urechia». P.S. A rhiereu
Casian a p refa ţa t această im portantă m anifestare, p rin com unicarea sa
in titu la tă : A ctualitatea m esajului pastoral al episcopului M elchisedec.
în continuare, au fost aduse in faţa celor preznţi valoroase, şi
adesea inedite, contribuţii la cunoaşterea vieţii şi operei episcopului
M elchisedec, p rin interm ediul com unicărilor de înaltă ţin u tă şi rigoare
ştiinţifică.
Astfel, I.P.S. M itropolit A ntonie, în com unicarea sa in titu la tă
Episcopul M elchisedec — apărător al Ortodoxiei, a scos în evidenţă,
cu m ult har, valenţele m isionare şi apologetice ale ierarhului, mai puţin
cunoscute şi analizate pînă acum P.S. A rhiereu Ioachim V asluianul a
făcut o trecere în revistă a biografiei lui M elchisedec, insistînd asupra
păstoririi şi realizărilor acestuia la E parhia R om anului, com unicarea
intitu lîn d u -se : Pagini de cronică privind viaţa şi activitatea episcopului
M elchisedec Ştefănescu. in cadrul Episcopiei Rom anului şi Huşilor.
Deşi aflat la o vîrstă p atriarh ală, Părintele dr. Paul M ihail a făcut
o ex trao rd in ară im presie auditoriului p rin vioiciunea şi com petenţa cu
care şi-a prezentat com unicarea sa, ce s-a in titu la t : Din corespondenţa
de la Ism ail şi Galaţi a Episcopului Melchisedec. E num erînd cîteva
«dureri» ale istoriei eclesiastice pricinuite de pierderea u nor valoroase
corespondenţe, din neglijenţă om enească, părintele vorbitor a făgăduit
— în aplauzele recunoscătoare ale celor prezenţi — că va oferi Episco
piei D unării de Jos corespondenţa lui M elchisedec din vrem ea cînd
păstorea la Isam il şi Galaţi. O ferta a fost acceptată de către P.S. Casian
cu m ultă bucurie şi alese m ulţum iri.
C ontribuţia rem arcabilă la istoriografia rom ânească a ierarh u lu i
com em orat a fost relevată, cu m ultă com petenţă profesională, de P ă rin 
tele profesor dr. M ircea P ăcurariu, decanul Facultăţii de teologie din
Sibiu, prin interm ediul com unicării : M elchisedec istoric.
O pagină din activitatea cărturărească a lui M elchisedec a fost p re
zentată, apoi, cu rigoare ştiinţifică, de dl. dr. G abriel Strem pel, direc
torul Bibliotecii Academiei Rom âne, avînd ca subiect : Episcopul M elchi
sedec — editor al Didahiilor lui A n tim Ivireanu.
Inedită şi in teresan tă în acelaşi tim p, com unicarea dom nului
profesor u n iv ersitar dr. V ladim ir Diculescu, in titu la tă : Prof. un iv.
C onstantin Diculescu — prim ul biograf al episcopului M elchisedec, a
scos în evidenţă personalitatea de c ă rtu ra r a celui ce, inspirat, şi-a ales
ca teză de licenţă viaţa şi activitatea lui M elchisedec, lucrare care a
constituit, mai apoi, o prim ă sursă de inform are asupra eru ditului
episcop rom ân.
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P ărintele prof. A lexandru Ioniţă, în com unicarea : M elchisedec
Ştefănescu şi învăţăm întul teologic, a subliniat valenţele d id a c tic e .şi
contribuţia ierarhului la înnoirea învăţăm întului în Biserica noastră,
in a doua ju m ătate a secolului trecut.
P rim a p a rte a sesiunii s-a încheiat cu prezentarea, de către P ă rin 
tele dr. Neculai Grosu, a unui inanuscris inedit al lui M elchisedec,
p ă stra t în biblioteca «V.A. U rechia» din Galaţi.
Cea de a doua zi a m anifestărilor com em orative, — vineri, 15 m a i— ,
a d eb u tat cu cerem onia de consacrare a străzii «Vultur», din apropierea
sediului episcopal, m em oriei episcopului Melchisedec. S trada va p u rta
num ele Episcopul M elchisedec. P.S. A rhiereu Casian G ălăţeanul, care
a fixat una din plăcile indicatoare, a explicat asistenţei, p rin tre altele,
sem nificaţia acestui act.
Cei prezenţi s-au în d rep tat, apoi, către clădirea T eatrului muzical
«N. Leonard», gazda unei atractiv e m anifestări pregătite de elevii Sem i
narului teologic «Sf. Andrei». O pt elevi, ap arţin în d claselor a X -a şi
a X l-a, s-au în trecu t în cadrul u n u i concurs cu prem ii, pe tem a :
M elchisedec Ştefănescu — om ul şi opera, organizat de Pr. prof. Eugen
Drăgoi.
în ain te de deschiderea concursului, I.P.S. M itropolit A ntonie a dat
citire m esajului P rea Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist al Bisericii
O rtodoxe Rom âne, transm is cu ocazia centenarului M elchisedec Ş tefă
nescu. Cu acelaşi prilej, I.P.S. M itropolit N estor a adresat un m esaj
din partea Academ iei Rom âne.
Ju riu l concursului a fost alcătu it din : II.PP.SS. M itropoliţi A nto
nie şi Nestor, P.S. A rhiereu Casian G ălăţeanul, P.C. Pr. prof. M ircea
P ăcu rariu şi dl. dr. P aul P ăltânea. C oncurenţii au răspuns cu m ultă
com petenţă şi talen t în treb ărilo r adresate, dovedind o aleasă pregătire
şi o cunoaştere aprofundată a personalităţii episcopului M elchisedec.
Colegii de şcoală i-au su sţin u t prin îndem nuri şi aplauze pe tot parcursul
palpitantei întreceri.
Ju riu l a acordat prem iul I elevului Nelu G heorghiţă, din elasa
a X l-a ; prem iul II, elevului Lucian P etroaia din clasa a X -a ; şi p re
m iul III, elevului M arius G avrilescu din clasa a X l-a. De asem enea,
ju riu l a acordat două m enţiuni, iar celorlalţi concurenţi, prem ii de p a rti
cipare. Fondurile prem iale s-au realizat p rin donaţiile Episcopiei
D unării de Jos, ale protopopiatelor G alaţi, B răila şi Tecuci, precum şi
a parohiilor «înălţarea Dom nului», «Sf. îm păraţi» şi «Sf. Spiridon» din
Galaţi. Concursul s-a constituit în tr-o veritab ilă dem onstraţie de cu
noaştere a istoriei bisericeşti, p en tru care participanţii au fost apreciaţi
şi felicitaţi de către m em brii juriului.
V ădit m işcat de em ulaţia tin erilo r elevi, I.P.S. M itropolit A ntonie
a evocat frîn tu ri de am intiri din anii cînd I.P.S. Sa însuşi era elev al
Sem inarului din Chişinău, şi a d at folositoare îndrum ări profesorilor
şi elevilor Sem inarului gălăţean.
în continuare, s-a desfăşurat cea de a doua sesiune de com unicări
ştiinţifice.
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I.P.S. Acad. dr. Nestor Vornicescu, m itropolitul Olteniei, in com u
nicarea in titu la tă : Episcopul M elchisedec şi Academ ia Română, a p re
zentat, pe larg, activitatea şi realizările eruditului ierarh în cadrul celui
m ai în alt for ştiinţific şi cultural al ţării.
Au lu at cuvîntul, apoi : I.P.S. A rhiepiscop Lucian al Tom isului, care
a făcut cîteva referiri la legăturile lui M elchisedec cu Biserica din pro
vincia rom ânească Dobrogea ; D om nul prof. G heorghe Lateş, care l-a
prezentat pe M elchisedec în ipostaza de «izvor docum entar p en tru
m arele poet M ihai Em inescu» ; şi Dl. Paul Păltânea, care a vorbit despre
«Episcopul M elchisedec — ctitor al Sem inarului «Sf. A ndrei» din
Galaţi.
P rea S fin ţitu l Episcop Casian G ălăţeanul, în calitate de gazdă, a
m ulţum it tu tu ro r p articipanţilor care şi-au adus contribuţia la reuşita
m anifestărilor centenare în cadrul Episcopiei D unării de Jos, conturînd,
in final, cîteva aspecte ale personalităţii ierarhului com em orat. P.S. Sa
— în num ele I.P.S. A rhiepiscop A ntim , al clerului şi credincioşilor
eparhiei — a adus apoi m ulţum iri înalţilor oaspeţi, care au cinstit cu
prezenţa com em orarea m arelui episcop, arătînd că zilele de 14 şi 15 mai
ale anului 1992 vor fi încrustate cu litere de au r pe răbojul istoriei
Episcopiei D unării de Jos, eparhie care şi-a făcut o datorie de onoare
în a cinsti m em oria fondatorului şi întîiului său episcop — M elchisedec
Ştefănescu.
Preot EUGEN DRAGOI

SFÎNTUL DIONISIE AREOPAGITUL
ÎN DEZBATEREA UNEI INTÎLNIRI
ŞTIINŢIFICE ŞI ECUMENISTE DE ASTÂZl
în tr-o exprim are directă, precizăm că vom rela ta despre o prirna
conferinţă academ ică ţin u tă la F acultatea de teologie ortodoxă din
B ucureşti' în p rim ăv ara aceasta.
La iniţiativa forurilor bisericeşti com petente, Prof. dr. Adolf M artin
R itter, recunoscut rep rezen tan t al U niversităţii din H eidelberg, a susţi
n u t mai m ulte conferinţe în ţa ra noastră în urm ătoarele centre de
cu ltu ră : Iaşi, B ucureşti şi Sibiu. La F acultatea de teologie din Capitală
dl. R itter a dezvoltat la 7 aprilie 1992, tem a : Privire asupra «Corpusului
pseudoareopagitic».
Scopul acestei conferinţe, avînd tocm ai tem a de m ai sus, este — mai
intîi — sporirea curajului pe care societatea noastră bisericească post
revoluţionară să-l regăsească în perioada de incertitudini p rin care
trece. Pe de altă p a rte se propune o paradigm ă m ilenară de u n itate în tre
O rient şi Occident, pe care a constituit-o personalitatea şi gîndirea
pseudoareopagi ti că.
Soluţiile şi stru c tu ra tra ta te lo r dionisiene îi sînt conferenţiarului
încă vii, de vrem e ce d-sa a în g rijit de curînd o ediţie critică a lor în
lim ba germ ană.
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C onferinţa prof. A.M. R itter se dovedeşte preocupată îndeosebi de
problem a autorului. El chiar constată de la început că în acest dom e
niu nu s-a mai adus nim ic nou de cîteva decenii. P en tru a putea însă
trage concluzia de mai sus, conferenţiarul reia istoria îndoielilor ex p ri
m ate in problem a pseudoareopagitism ului.
Erasm us de R otterdam a reliefat cel dintîi că ritu rile descrise in
această pseudoepigrafie nu pot să fie din epoca apostolică. în ceea ce
priveşte ipoteza autorului pe care a elaborat-o, el este identificat cu
A polinarie. Teologii din vestul R inului nu au prim it îndoielile e x p ri
m ate mai sus.
M. Lcquicn (1712) avansează ideca că Pseudo-A reopagitul nu tre 
buie socotit un Sfînt P ărin te adevărat.
Trecind peste alte ipoteze m ajore din veacul trecut, conferenţiarul
se opreşte num ai asupra contribuţiei lui U tto R iedinger de acum cîteva
decenii. A cesta socoteşte că Pseudo-A reopagitul însuşi se prezintă ca
ucenic al apostolilor. De aceea savantul germ an s-a străd u it să id en ti
fice corespondenţele din veacurile V—VI din an tu raju l celebrului autor
căutat.
O m ărturie cheie a acestor abordări contem porane este aflată în
Epistola a VlI-a, pseudodionisiană, precum şi in Dialogurile lui Pseudo-Chesarie.
C ritica pe care Prof. A.M. R itte r o face afirm aţiilor com patriotu
lui său acceptă totuşi im portanţa platonism ului pentru exegeza Corpu
sului pseudoareopagitic. Un rol im portant revine aici am intitei epistole.
Despre P etru Fullo nu cunoaştem m are lucru, îndeosebi despre am bi
ţiile sale filosofice. în V ita Isidori apare un Petru. Pe acesta însăDam aschin îl num eşte neruşinat.
Şi localizarea Iliopolei este nesigură, deşi U. R iedinger s-a folosit
de tabelul eclipselor de soare din antichitate spre a o plasa în Siria. Se
ştie că a existat un astfel de fenom en la anul 484, in te rp re ta t de către
M arinus ca o prezicere a m orţii dascălului său, Proclu. D upă părerea
noastră, Iliopole pseudoareopagitic trebuie să fie socotit în Egipt. în d re p 
tăţesc această ipoteză pe care o avansăm legăturile culturale şi econo
mice ale ei cu toate m etropolele vechii lum i şi îndeosebi cu cele din
apusul Europei. O altă coordonată pe care ne bazăm , cînd propunem
explicaţia de mai sus, o constituie caracterul polemic al tra tate lo r dionisiene. în acest caz, mai ales că autorul lor se presupune că este iero
m onahul Dionisie Sm eritul (Exiguul), în tîrziatul centru păgîn din Egipt
trebuie că a fost vizat în mod sigur de către un om de cu ltu ră trăito r
în vechea Romă.
în tr-o sentinţă finală, întregul dem ers al lui U. R iedinger răm îne
in aer, după opinia germ ană în discuţie. Ea foloseşte doar la intuirea
m ediului în care a tră it autorul căutat.
După aceste consideraţii introductive, distinsul conferenţiar trece
să aprecieze îndrăzneaţa ipoteză rom ânească a originii C orpusului pse
udoareopagitic, datorate — se pare — am intitului daco-rom ân de la
B. O. R. — 4
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Rom a *. C artea cercetătorului rom ân, susţine Prof. A. M. R itter, dove
deşte o adîncă fam iliarizare cu contextul în care au a p ă ru t celebrele
tra ta te anonim e m edievale. Lucrarea pe care o avem su b priviri a asi
m ilat rezu ltatu l cercetărilor anterioare, deşi în mod selectiv. C artea
aceasta are o valoare deosebită p entru rom âni, p e n tru că pare rezistentă.
R eferitor la ea, Prof. A. M. R itter crede că analiza filologică a
tex tu lu i are un rol d eterm in an t şi că cercetătorul rom ân ar fi treb u it
să-i acorde acestei m etode o extindere şi mai m are. El nu a atrib u it o
im portanţă m ajoră decît analizei gîndirii areopagitice pentru argum en
tare a tezei sale.
A tît Corpusul pseudoareopagitic cît şi scrierile S m eritului Dionisie au fost citite in Occident. Totuşi cele două num e nu au fost nicio
dată alătu rate, com parate şi nici identificate unul cu altul. A şadar,
dacă tim p de atîtea veacuri ipoteza de mai sus nu i-a ven it nim ănui
în m inte, aceasta dovedeşte im posibilitatea form ulării ei în form a de
mai sus şi de către cercetătorul rom ân am intit. Pe de altă p a rte este
aproape de neconceput ca Dionisie S m eritul să-şi atribuie un num e a tit
de pompos ca celebrul om onim apostolic. «De aceea încercarea P ă rin 
telui Gh. D răgulin nu pare convingătoare, deşi cartea este excepţională».
Intenţionînd să facă o priv ire critică asupra celor cîteva ipoteze
referitoare la adevăratul A reopagit pe care le-a evocat, conferenţiarul
notează mai întii o observaţie din dom eniul istoriei textului. în m asa
m anuscriselor acestui autor m edieval in num ăr de 157, d intre care 120
de m anuscrise cu tex t com plet, nu se găseşte indicat decît num ele p re
tinsului ucenic apostolic. A ceastă realitate arată şi adevărul că alte
opere dionisiene decît cele transm ise nu au existat cu siguranţă.
In continuare, Prof. A. M. R itter crede că trebuie să abordăm
problem a autorului acestor tra ta te enigm atice scrutînd cuprinsul lor de
taină. C onferenţiarul dă el însuşi o probă a m etodei propuse, referin du-se la Teologia m istică şi la cîteva d in tre Epistole. C onsideraţiile care
au u rm at au rea m in tit auditoriului cele cunoscute despre transcendenţa
divină, despre cunoaşterea p rin necunoaştere, despre adresanţii scriso
rilor pseudoareopagitice. Dacă din prim a chestiune, evocată mai sus, se
constată în ru d ire a autorului cu filosofia platoniciană, din cea de a doua
se conchide mai precis asupra fundalului proclian al gîndirii sale.
De asem enea, cu referire la adresanţii p retinsului ucenic apostolic,
calitatea lor bisericească şi o anum ită ierarhizare trădează intenţia auto
rului scrierilor pseudoepigrafe. Aceasta ar fi ascunderea lui p rin tre
personalităţile epocii îm păratului Justinian. A tunci păgînism ul a fost
persecutat, iar studiul filosofiei lor la Academia din A tena s-a decretat
interzis. P asiunea controverselor hristologice postcalcedoniene ar fi
p rilejuit, în aceeaşi epocă, supunerea m onahism ului de către stru c tu ra
B is e r ic ii ie r a r h i z a t e .
*
Preot Dr. Gheorghe I.
cu Ieromonahul Dionisie Sm eritul
sate problem e de istorie a culturii
M itropoliei O lteniei, 1991, 342 p. +

Drăgulin, Identitatea lui Dionisie Pseudo-Areopag i Iul
(Exiguul). C ercetare ortodoxă a unei co n tro \o rbizantine şi a celei strărom âne, Craiova, Editura
15 ilus.
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D ar toate criteriile am intite pînă în acest punct al dezvoltării sale
ne a ju tă să determ inăm mai îndeaproape doar condiţiile în care a
a p ă ru t opera, n u chiar autorul tăinuit. Spre rem edierea lipsei, conferen
ţiarul face apel şi la alte elem ente. U nul d in tre acestea ar fi punerea
la contribuţie a tra tate lo r areopagitice apocrife, anunţate, dar nescrise.
După opinia lui E. von Ivânka, acestea aveau m enirea constituirii unei
enciclopedii in faţa sistem ului neoplatonic şi păgîn al lui Proclu.
Se mai am intesc, în continuare, şi alte ipoteze p en tru dezlegarea
enigm ei pseudoareopagitice : P. Rolle, B. Brons, P. Rohrem .
In general, aceşti autori — care sîn t aproape toţi germ ani — perpe
tuează GÎteva idei confesionale cu care studiile dionisiene nu au avan
sat şi nu pot progresa nici în viitor.
Din faptul că Pseudo-A reopagitul a folosit elem ente filosofice ale
Şcolii din A tena, el nu a r duce, după aceştia, la înţelegerea în tru p ării.
Dionisie nu poate fi creştin, ci neoplatonic ! C hiar de pe acum , cercetă
torul de pe orice poziţie creştină greu va accepta concluzia conferen
ţiarului că «pe viitor nu se va p u tea ignora Brons».
Din com pletările şi din cenzurările succesive ale areopagitologilor
germ ani s-a cîştigat doar rezultatul că tăin u itu l autor este un răsăritean
şi că el a u rm at pe un Proclu m istic şi teurg.
După conferinţa Prof. A. M. R itter a lu a t cuvîntul autorul ipotezei
rom âneşti pseudoareopagitice. în esenţă, cel din urm ă a spus că nu
îm părtăşeşte nici astăzi obsesiile ştiinţifice în problem ă ale m ajorităţii
areopagitologilor contem porani din^ Occident. Ca şi cum un sistem teo
logic m istic şi teurgic a tît de configurat nu a r putea aparţine unei Bise
rici Ortodoxe, fie el şi de o anum ită nuanţă, cu o viaţă sp iritu ală şi
liturgică proprie, ci trebuie să derive n eap ărat din platonism , din origenism , din monofizism.
La intuirea acelei poziţii ortodoxe a Corpusului pseudoareopagitic,
încifrate în schem ele neoplatonice şi ale cultelor de m isterii din veacul
al V l-lea, nu se poate ajunge, cum se propune acum, doar p rin m ijloa
cele filologiei. Pe acestea le-au şi aplicat savanţii germ ani îndeosebi,
de mai m ulte veacuri, fără să se ajungă la alte perspective şi rezultate
decît ale înaintaşilor.
De altfel un rol d e ru ta n t în problem a areopagitică, cum s-a pus ea
de curînd, îl are optica rom anocentrică a m ultor cercetători.
A utorul ipotezei rom âneşti crede că genialul strărom ân, Dionisie
S m eritul ( f 555 ?), are m ulte şanse să fie apreciat ca alcătuitor al tra 
tatelo r pseudodionisiene, dacă se depăşeşte m entalitatea de mai sus. El
a fost în realitate profesor de filosofie şi a cunoscut perfect neoplato
nism ul contem poran lui. în c u ra ja t şi de ofensiva ortodoxă din tim pul
îm păratului Ju stinian, el s-a stră d u it să-1 com bată din spiritele in te
lectualităţii din R ăsărit şi din Apus. M ulte elem ente ale gîndirii sale
le-a aflat el la marii capadocieni, la S fîn tu l Chirii A lexandrinul şi
îndeosebi în Viaţa lui Moise a Sfîntului G rigorie al Nissei.
Form at în m ediul creştin d iferit al Bizanţului, Dionisie Sm eritul
a fost co n trariat la Roma nu num ai de trad iţia păgînă încă puternică
dar şi de unele aspecte bisericeşti specifice ei. De aceea a lu at o a titu 
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dine polem ică, în cifrată în scrierile pseudoareopagitice, pe care nu o
putea exprim a la lum ina zilei în calitatea lui de venit de pe alte m eri
diane.
P rin tra tate le pseudoareopagitice, care în opinia cercetătorului
rom ân trebuie să-i fie restitu ite, el a com bătut astfel mai intîi păgînism ul şi, în chip special, m ithraism ul. P en tru o mai bună reuşită, în
susţinerea dreptei-credinţe, iniţiativa s-a disim ulat in declaraţiile irenice a două d in tre epistolele sale. Este posibil ca denum irile de lliopole,
de A polofan şi de D em ofil să desem neze în cifrul epocii păgînism ul al
cărui centru încă mai rezista atunci în Egipt şi, respectiv, păgînism ul
latin al revenirii m ilenariste fericite.
Pe lîngă credinţele politeiste şi pe lingă cultele de m isterii se mai
com bat în ele opiniile filosofice ale lui Plotin şi Proclu.
D intre elem entele rom ane politice şi bisericeşti, de la începutul
secolului al V l-lea, se p are că m oartea Papei Ioan I şi a filosofului
B oeţiu au im presionat în chip deosebit pe autorul pseudoareopagitic,
propus recent în Rom ânia.
Oricum , persecuţia adm inistrativă pe care Ju stin ian a îndreptat-o
îm potriva elenism ului religios, secundat pe planul ideilor de centrele
creştine din A lexandria, din Gaza, din Bizanţ, a avut d rept aliat, la
Roma, pe ierom onahul Dionisie Sm eritul.
Dacă autorul cău tat este din epoca am intitului îm părat — cum
a adm is şi prof. A. M. R itter — , de ce nu ar putea fi acelaşi cu savantul
şi teologul strărom ân de mai sus ?
A scultătorul rom ân al conferenţiarului germ an ar mai fi dorit să mai
audă o deosebire ho tărîtă între apofatism ul păgîn şi acela al Sfinţilor
P ărinţi, p relu at de către Pseudo-A reopagitul.
D intre cele 22 argum ente, cîte a propus ipoteza rom ânească în
studiu, distinsul istoric de la H eidelberg nu am inteşte şi nu discută nici
m ăcar unul. D upă criteriile ştiinţei contem porane, aceasta a r fi fost de
aşteptat. Se pare că necunoaşterea lim bii rom âne şi lipsa traducerii
cărţii in tr-o versiune de circulaţie europeană au îngreunat aprofundarea
cuprinsului ei doctrinar. V iitorul exeget al acestei cercetări va trebui
să fie nu num ai istoric, filolog, ci îndeosebi teolog şi filosof.
Tot confesional apare auditoriului ortodox şi inexistentul conflict
d in tre m onahism şi B iserica ierarh istă postcalcedoniană.
Cu convingerile lor că Pseudo-D ionisie este neoplatonic şi, prin
urm are, ru in ă to r p e n tru teologia d reptm ăritoare de totdeauna, B. Brons
şi H. Goltz nu pot oferi nici un sprijin viitoarelor cercetări areopagitologice. S-a recunoscut doar în fiecare veac valoarea de paradigm ă
ortodoxă a teologului patristic. C ealaltă m etodă : filologia, de care alţi
savanţi germ ani s-au folosit de cîteva secole, şi7a recunoscut în zilele
noastre insuficienţa.
Totuşi auditoriul rom ân al instructivei conferinţe pe care Prof.
A. M. R itte r a susţinut-o la B ucureşti a aflat, o dată cu num eroase date
şi explicaţii ale fenom enelor de istorie bisericească dezbătute, şi de
preocupările contem porane ale altor în v ăţaţi germ ani.
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în această arie de cunoştinţe, P.C. Pr. Prof. D um itru Popescu,
decanul F acultăţii de teologie, a propus o inedită apropiere în tre gîndirea A reopagitului şi aceea a lui K arl B arth.
P.C. Sa a m u lţum it rep u tatu lu i conferenţiar p entru contribuţia sa
a tît de instructivă. Ea a fost tradusă- auditoriului nostru de către P.C.
Pr. Prof. Viorel Ioniţă, decanul de la Iaşi al aceleiaşi facultăţi.
Cu cunoştinţele sale de Patrologie, specialist în evenim entele Sino
dului II ecum enic şi m are cunoscător al izvoarelor creştinism ului antic,
Prof. A. M. R itte r va fi ascultat totdeauna cu un deosebit interes în
Rom ânia. Sîntem convinşi că acesta va contribui la îm bogăţirea re 
ciprocă a în văţăm întului u n iv ersitar şi la diversificarea relaţiilor ecum eniste d in tre Bisericile noastre.
Pr. asist. GHEORGHE I. DRĂGULIN

CORALA PATRIARHIEI ROMANE — LAUREATA A CELEI DE
A XI-A EDIŢII A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE MUZICA
BISERICEASCA ORTODOXA, DE LA HAJNOW KA (POLONIA)
în tre 14— 17 mai 1992, în localitatea H ajnow ka, ducatul Bialystock,
din Polonia, s-a desfăşurat cea de-a X l-a ediţie a Festivalului In te rn a 
ţional de Muzică Bisericească Ortodoxă. Festivalul a fost organizat de
Casa de cu ltu ră din H ajnow ka, cu sp rijin u l şi contribuţia institu ţiilo r
culturale ale ducatului B ialystock şi al M inisterului C ulturii şi Ştiinţei
din Polonia, ca» şi al unor fundaţii culturale din Varşovia.
La festival au p articip at 21 de form aţii corale din aproape toate
Bisericile O rtodoxe din Europa, şi în special din Bisericile de lim bă
slavă.
Inaugurarea Festivalului s-a făcut în după-am iaza zilei de 13 mai
1992, în biserica ortodoxă «Sfîntă Treim e» din Hajnow ka, o frum oasă
şi m odernă biserică în stil rusesc, p rin tr-u n concert prezen tat de corul
Radioteleviziunii din Belarus, lau reat al celei de-a X -a ediţii a Festiva
lului Internaţional de M uzică Bisericească Ortodoxă, H ajnow ka 1991,
condus de prof. V ictor Rowda. în urm ătoarele trei zile s-a desfăşurat,
în aceeaşi biserică, festivalul-concurs la care s-au prezentat toate for
m aţiile corale invitate.
Festivalul a a v u t un ju riu alcătuit din urm ătoarele personalităţi
muzicale şi culturale : Prof. Rom uald Tw ardow ski — com pozitor şi
m em bru al Academ iei de M uzică din V arşovia ; M arczella E rigina —
muzicolog şi bizantinolog ; Elzbieta G ryn Stasik — specialist în muzică
corală şi publicist la program ul de radio din Polonia ; Pr. dr. M ikolaj
Lenczew ski — dirijo r şi profesor de m uzică ; G uy Picard — muzicolog ;
prof. Victor Rowda, d irijorul corului Radioteleviziunii din Belarus.
în ziua de 17 mai a av u t loc, în sala de concerte a Casei de cu ltu ră
din H ajnow ka, festivitatea de prem iere a form aţiilor lau reate ale
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concursului, urm ată de concertul de gală. Tot în aceeaşi zi, seara, s-a
susţinut, în sala de concerte a Filarm onicii de sta t din oraşul Bialystock,
concertul de gală al form aţiilor laureate.
Corala P atriarh iei Rom âne sub conducerea P ărintelui profesor
C onstantin D răguşin, a particip at p e n tru prim a dată la acest festival
internaţional, ca invitată a Casei de cultură din H ajnow ka. După cum se
ştie, Corala P atriarh iei Rom âne a mai în trep rin s in ultim ii ani încă trei
tu rn ee în străin ătate, prezentînd de fiecare dată concerte care au fost
elogios apreciate. P rim u l tu rn e u a fost cel din luna decem brie 1986,
cind, la invitaţia In stitu tu lu i de muzică sacră «Vicenzo Am ato» din
Palerm o — Italia, a susţinut, în cadrul Festivalului corurilor de muzică
bizantină, m ai m ulte concerte în diferite localităţi din Sicilia. După
aceea, în luna iunie 1987, a su sţin u t m ai m ulte concerte la Viena, în
catedrala Sf. Ştefan şi în sălile palatelor Palavicini şi Razum ovschi, ca
şi în cîteva m inăstiri din apropierea capitalei A ustriei, însoţind pe
In tîistătă to ru l Bisericii noastre în tr-o vizită oficială efectuată în această
ţară. Apoi, în luna m artie 1988, la in v itaţia Arhiepiscopiei O rtodoxe din
Finlanda, Corala P atriarh iei R om âne a efectuat un tu rn e u artistic, participînd la Festivalul de m uzică bisericească organizat în această ţară,
în cadrul căruia a prezen tat concerte în mai m ulte localităţi : Lapeenran ta, Kuopio, Joensu, Im raatra şi altele.
In cadrul F estivalului Internaţional de Muzică Bisericească O rto
doxă de la H ajnow ka, Corala P atriarh iei Române şi-a prezentat concer
tul său în ziua de 15 mai, încheind seria form aţiilor corale program ate
în această zi. Apoi, în ziua de 17 mai Corala P a tria rh iei ^Române a p re
zen tat un concert de muzică religioasă în biserica ortodoxă din Siem iatycze, nu d ep arte de H ajnow ka. La Festival Corala P atriarh iei a
p rezen tat urm ătoarele piese m uzicale : Cine este D um nezeu, prochim e
nul m are al vecerniei din Dum inicile Paştdlui şi R usaliilor, arm onizat
de Prof. N. Lungu ; Doamne, strigat-am , glas I, m onodie ; M ărim urile,
glas I, m onodie de Filotei Sîn Agăi Jip ei : Pe Tine Te lăudăm, de
Gh. Cucu ; Lăudaţi pe D om nul, de D. K iria c ; Pe m untele Sionului,
cîntarea a cincea din Canonul Floriilor, monodie ; Psalm ul 102, m onodie
de N ectarie Frim u, în a ran jam en t m uzical de Pr. C onstantin D răguşin ;
G hetsim ani, G hetsim ani, de Gh. Popescu-B răneşti, avînd ca solist pe
tenorul C onstantin Bulancea ; A liluia şi Ospătînd la cină, sedealnă din
C întările Joii celei M ari, arm onizate de Prof. N. Lungu ; Inchinăm u-ne
patim ilor Tale, Ziua în vierii şi Hristos a înviat, din «O ratoriul de
Paşti» de Paul C onstantinescu ; De frum useţea fecioriei Tale, sedealnă
a învierii, glas III, arm onizată de Paul C onstantinescu, avînd ca solistă
pe soprana M ioara M anea de la O pereta din B ucureşti ; Hristos din
m orţi a în via t de D. K iriac ; Concert de Paşti (Sfărîm înd porţile iadu
lui), fragm ent.
Concertul p rezentat de C orala P atriarhiei a fost prim it şi ascultat
cu deosebit interes şi cu m are satisfacţie de către publicul num eros
care se afla în biserică. în urm a deliberării juriului Festivalului, Corala
P atriarh iei a fost declarată lau reată a acestei în tîln iri m uzicale, cu p re 
m iul I, fiind socotită cea m ai b u n ă form aţie corală bisericească. Diplom a
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şi m edalia prim ite în- cadrul festivităţii de prem iere au evidenţiat
tocm ai acest lucru. Conform uzanţelor, după festivitatea de prem iere,
Corala P atriarh iei .Române a particip at apoi la concertul de gală care
a avut loc, ca şi prem ierea, în sala de concerte a Casei de cultură din
H ajnow ka. La cererea ju riu lu i, Corala a in te rp re ta t piesele : Hristos a
inviat şi Ziua învierii de Paul C onstantinescu ; Hristos din m orţi a
înviat, de D. K iriac şi Concert de Paşti, fragm ent.
în seara aceleiaşi zile, pe scena Filarm onicii din Bialystok, Corala
P atriarh iei a particip at la al doilea spectacol de gală prezentînd pie
sele : Doamne, Iisuse Ilristoase, de Gh. Cucu ; Coborit-a coborîtu, de
Sabin Drăgoi ; Hristos din m orţi a înviat, de D. K iriac şi Concert de
Paşti, fragm ent. Publicul a bisat şi aplaudat îndelung.
La înapoiere, P.C. Pr. C onstantin D răguşin, d irijorul Coralei
P atriarhiei, P.C. Pr. Prof. Nicolae Necula şi P.C. Pr. M anole M arcel,
secretar eparhial, m em bri ai Coralei P atriarh iei, au făcut o vizită
I.P.S. Sale Vasile, M itropolitul Bisericii O rtodoxe din Polonia care a
av u t cuvinte de elogioasă apreciere pentru C orala P atriarhiei şi p entru
activitatea Bisericii O rtodoxe Române, evidenţiind pericolul prozelitis
m ului catolic şi subliniind nevoia ca O rtodoxia să-şi unească eforturile
şi să-şi sporească zelul m isionar p en tru p ăstrarea credincioşilor în
staulul Bisericii celei adevărate.
P articip area Coralei P atriarhiei Rom âne la a X l-a ediţie a F esti
valului Internaţional de Muzică Religioasă O rtodoxă de la H ajnow ka
a constituit un m om ent de seam ă în activitatea ei, dovedind valorile şi
potenţele sale artistice. Cu o existenţă de peste 75 de ani şi sub în d ru 
m area şi conducerea m uzicală a m ari personalităţi artistice, d irijori şi
compozitori ca : G heorghe Cucu, Nicolae Oancea, Ştefan Popescu şi m ai
ales Nicolae Lungu, iar în vrem ea din urm ă preoţii-dirijori C onstantin
D răguşin şi Iulian Cârstoiu, C orala P atriarh iei Rom âne, cel mai bun cor
bisericesc al Bisericii noastre, cultivă şi dezvoltă muzica bisericească
corală care are la bază cîn tarea tradiţională de strană, de origine bizan
tină, oferind uh rep erto riu bogat, şi v a ria t ca linie şi stru c tu ră melodică.
Acest rep erto riu cuprinde cîntări liturgice bizantine, colinde şi cîntece
populare, monodice, arm onice şi polifonice, cele mai m ulte din . ele
avînd ca bază m elodii bizantine rom âneşti care sîn t traduceri şi adaptări
fidele ale m uzicii bizantine originale la specificul lim bii şi sensibilităţii
rom âneşti realizate de vestiţi protopsalţi rom âni din secolele XIV—XX.
Pe lîngă activitatea de bază, adică acea de cor al Catedralei p atriarh ale
din Bucureşti, în care dă răspunsurile la S fîntă L iturghie şi alte slujbe
săvîrşite în acest v estit locaş de cult. Corala a prezentat şi prezintă
concerte» de muzică corală bizantină şi populară rom ânească cu p rilejul
unor evenim ente din viaţa Bisericii şi a m arilor sărbători creştine, pe
scenele de seam ă ale C apitalei sau ale unor oraşe d jn . ţară, avînd şi
înregistrări pe disc ale u n o r lucrări din rep erto riu l ei liturgic.
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P articiparea Coralei P atriarh iei Rom âne la Festivalul Internaţional
de Muzică Religioasă O rtodoxă de la H ajnow ka, a m arcat prezenţa
Bisericii O rtodoxe Rom âne în viaţa culturală a Ortodoxiei. Corala a
prezen tat şi in te rp re ta t p e n tru publicul şi ju riu l acestui festival o muzică
ce poartă am p ren ta unicităţii şi originalităţii, p rin stru c tu ra melodică
şi organizarea ritm ică. Sînt calităţi şi particu larităţi care o deosebesc de
cîntarea celorlalte Biserici O rtodoxe surori, şi în special de cele de
lim ba slavă, dar m ai ales de cîntarea bisericească occidentală. Bogăţia
repertoriului, varietatea m elodiilor, sensibilitatea şi m ăiestria artistică
a in te rp re tă rii, cultivate cu talent, com petenţă şi pasiune de actualul ei
dirijor, Pr. C onstantin D răguşin, fac din Corala P atriarh iei Rom âne o
form aţie m uzicală de m are valoare şi o p u rtăto are a m esajului cîntului
bisericesc şi rom ânesc, rep rezen tan ta cea mai autentică şi com petentă a
muzicii religioase rom âneşti.
P rezenţa şi încununarea cu titlu l de laureată a Festivalului In te r
naţional de Muzică Bisericească O rtodoxă de la H ajnow ka, reprezintă
o apreciere şi recunoaştere a valorilor Ortodoxiei rom âneşti în special,
dar şi ale celor ale O rtodoxiei în general, în tr-o vrem e în care acestea
sînt am eninţate de prozelitism ul catolic şi sectar.
D irijorul şi m em brii Coralei P atriarhiei R om âne exprim ă sen ti
m entele de înaltă g ratitu d in e d-lui R adu Ciuceanu, vicepreşedinte al
A dunării D eputaţilor, d-lui m inistru Cornel G rigoruţ şi d-lui director
general Com ănescu — M inisterul C om erţului şi T urism ului şi d-lui
O reste U ngureanu — O.N.T. Carpaţi, p entru sp rijinul acordat în obţine
rea m ijloacelor necesare deplasării în Polonia. In aceeaşi m ăsură, se
aduc şi pe această cale calde m ulţum iri societăţilor «Cornet», «Bucura
S.A.», «Com autosport» şi «Comtexim», precum şi parohiei ortodoxe
«Andronache» din Capitală, p e n tru sponsorizarea cheltuielilor de călă
torie, apreciind aceasta ca pe o contribuţie însem nată la buna desfăşu
rare a acestei acţiuni bisericeşti şi rom âneşti.
De asem enea, exprim ă sincere m ulţum iri a m b a sa d e i' rom âne de la
V arşovia care s-a in teresat deaproape şi a con trib u it la buna desfăşu
rare a acestei frum oase acţiuni culturale, religioase şi patriotice a B ise
ricii O rtodoxe Rom âne.
■>
Pr. prof. NICOLAE NECULA

SIMPOZION
C onsacrat aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului
pentru Bisericile răsăriten e din Regensburg

In stitu tu l p e n tru Bisericile răsăriten e din R egensburg, G erm ania, a
organizat in tre 29 aprilie— 3 mai un simpozion p rile ju it de îm plinirea a
25 de ani de existenţă a sa şi de contacte ale lui cu Bisericile Ortodoxe.
Tem a sim pozionului a fost : «Idealul desăvîrşirii — ieri şi astăzi. A n i
versarea a 600 de ani de la m utarea la cele veşnice a S f. Serghie de
Radonej».
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Au particip at peste 80 de invitaţi ap arţin în d Bisericilor O rtodoxe
din Rusia, Rom ânia, B ulgaria, Grecia, Cipru, Arm enia, Etiopia, India,
Siria.
Din p artea Bisericii O rtodoxe Rom âne au participat ca in vitaţi :
P.S. G herasim Cristea, episcopul R âm nicului ; Pr. dr. Sabin Verzan,
consilier p a triarh a l ; Diac. prof. Ioan C araza ; Pr. Vasile Ailioaei ; D -nul
C onstantin S trugariu din p a rtea sectorului R elaţii externe al Bisericii
O rtodoxe Rom âne ; Pr. P e tru Pleşa, consilier al Episcopiei Alba Iulia ;
P. Cuv. H eruvina T im aru, stareţa m ănăstirii Ţigăneşti, ca şi alte p e r
soane care, în decursul anilor, au beneficiat de burse oferite de Confe
rin ţa episcopilor germ ani prin In stitu tu l p en tru Bisericile răsăritene din
Regensburg.
P rin tre cei aflaţi în prezen t ca b ursieri la Regensburg, am intim pe
Protos. B artolom eu A ndroni şi Pr. prof. Vasile Stanciu.
Invitaţi la simpozion, foştii bursieri ai In stitutului, d intre care unii
deţin astăzi în ţările lor, funcţii deosebite, episcopi, profesori de teolo
gie, au av u t prilejul să reîntâlnească personalităţi distincte ale C onferin
ţei episcopilor germ ani d in tre care am intim pe P.S. Episcop F ranz-X aver
Eder din Passau, preşedintele secţiei «Relaţii cu Bisericile Ortodoxe» din
cadrul Conferinţei episcopilor germ ani, Mons. Dr. A lbert Rauch, condu
cătorul In stitu tu lu i din R egensburg, Mons. dr. Nikolai W irfoll. Cu p ri
lejul sosirii s-a făcut rem arcată din nou ospitalitatea devenită, cu tim 
pul, . tradiţională, a tâ t a conducătorului In stitu tu lu i Mons. Dr. A lbert
Rauch, cât şi a celorlalţi colaboratori apropiaţi, p rin tre care am intim , în
prim ul rîn d profesoarele de lim bă germ ană Sigrid Scheer, Hedi W agner,
G raziaem aria Schuster. P regătirea Sim pozionului şi în tâln irea a avut
loc la In stitu tu l din R egensburg, iar deschiderea s-a făcut prin cuvântul
Prot. Dr. V ladim ir Ivanov din Moscova. La festivitatea de început au
luat parte, pe lingă cei am intiţi, şi episcopul R egensburgului, M anfred
M iiller, iar din p artea S ecretariatului p e n tru u n itatea creştină din Roma,
Mons. Salvatore Scribano.
A lu a t apoi cuvântul conducătorul In stitu tu lu i Mons. Dr. A lbert
Rauch, care a îndem nat pe cei prezenţi la rugăciune, în am intirea celui
care, de curînd, s-a m u tat la D om nul şi care a fost episcopul Dr. Rudolf
G raber, fost preşedinte al secţiei «Relaţii cu Bisericile Ortodoxe» din
cadrul C onferinţei episcopilor germ ani. Elogiind personalitatea episco
pului Rudolf G raber şi strădaniile sale p en tru apropiere în tre Biserica
R om ano-Catolică şi Bisericile răsăritene, Mons. A lbert R auch a spus :
«Cu 25 de ani în urm ă, im ediat după sărbătoarea în vierii din 1967,
episcopul Dr. Rudolf G raber a solicitat, în num ele Conferinţei episcopi
lor germ ani, o în tâln ire cu p a triarh u l ecum enic A thenagora, la C onstan
tinopol, în vederea intensificării relaţiilor d in tre cele două Biserici şi a
găsirii unor noi soluţii de contact şi dialog. Cele douăsprezece sim po
zioane ecum enice care au av u t loc in tre cele două Biserici, dar m ai ales
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în ce ne priveşte pe noi, deopotrivă, înfiinţarea In stitu tu lu i p en tru Bise
ricile răsăritene, din R egensburg, constituie rodul acestei străduinţe a
reg retatu lu i prelat. Dacă ne gîndim că, de atunci, peste 200 de teologi
au beneficiat de burse oferite de C onferinţa episcopilor germ ani, avem
deja o privire de ansam blu a ceea ce a însem nat episcopul Dr. Rudolf
G raber p e n tru îm bunătăţirea contactelor cu Biserica Ortodoxă».
S-a p ăstrat apoi un m om ent de reculegere şi s-a rostit o rugăciune
in m em oria celui ce a pus bazele contactelor cu Bisericile din R ăsărit.
Apoi, in capela Institu tu lu i, un sobor de preoţi a oficiat slujba Ve
cerniei. după care s-a ro stit o rugăciune în cinstea S fântului Serghie de
Radonej. Acest sfân t a tră it într-o perioadă critică p e n tru Biserica O rto
doxă Rusă, oarecum asem ănătoare cu cea prezentă — după rem arca Prot.
dr. V ladim ir Ivanov — dar care şi-a închinat intrega sa viaţă p entru
în tra ju to ra re a celor în lipsuri şi p en tru păstrarea credinţei ortodoxe, de
venind un simbol al statorniciei în dreapta credinţă.
Biserica O rtodoxă Rusă, aniversând 600 de ani de la obştescul lui
sfârşit, luptând şi astăzi p e n tru aceleaşi idealuri a h o tărât desem narea
anului 1992 ca «anul Sf. Serghie», iar UNESCO a înscris sărbătorirea
Sf. Serghie de Radonej în tre m arile sărbători internaţionale patronate
de acest organism al O.N.U.
L ucrările Sim pozionului au continuat în C astelul Spindlhof, joi 30
aprilie, fiind deschise p rin tr-o rugăciune comună în capela castelului,
după care Prof. dr. Ioannis Panagopulos, de la Facultatea de teologie
din A tena a su sţin u t referatu l Viaţa, desăvârşirea şi sfinţenia după în 
văţătura Bisericii Ortodoxe. A m intim câteva subpuncte ale am plului
refe ra t : «Viaţa şi sfinţenia în O rtodoxie, libertatea om ului în cadrul
sfinţeniei», «Dum nezeu izvorul sfinţeniei», «Chipul lui Dum nezeu în om
— sem nul prim ordial al sfinţeniei — Sfântul Duh», «Biserică şi sfinţe
nie — Căile desăvîrşirii creştine în şi p rin Biserică astăzi».
A u rm a t apoi prelegerea P.S. Episcop G herasim al Râm nicului, ou
tem a Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit
este (Matei 5, 48), iar ca subtem ă «H arul Dom nului nostru Iisus H ristos
la sfinţii rom âni» cu referire la Sf. Ierarh Calinic de la Cernica.
In prim a p arte a prelegerii, P.S. Episcop G herasim s-a referit la
schim barea om ului în şi p rin Hristos, făcând o am plă analiză a om ului
de sub lege cu toate im plicaţiile şi a înnoirii om ului în Hristos.
în partea a doua a referatului, P.S. Episcop G herasim s-a referit la
prezenţa şi efectele h arului M ântuitorului nostru Iisus H ristos la sfinţii
din Rom ânia, după care a prezen tat ascultătorilor «calea spre desăvâr
şire» urm ată de unul d in tre sfinţii rom âni : Sfântul Calinic de la Cernica.
S tarea de desăvârşire, realizată p rin viaţa sa model, a fost recunos
cută în tim p de credincioşi, de trăito ri ai m ănăstirii C ernica şi consfin
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ţită de Biserica O rtodoxă Rom ână prin trecerea sa în rândul sfinţilor, la
28 februarie 1950 şi prin festivităţile prileju ite de proclam area canoniză
rii sale, în zilele de 21—24 octom brie 1955 de la m ănăstirea Cernica.
V ineri, 1 mai 1992, de sărbătoarea Izvorului tăm ăduirii, lucrările
sim pozionului au început p rin tr-o rugăciune închinată Maicii D om nu
lui, de către cei prezenţi, urm ată de A xionul «îngerul a strigat» cân tat
de către delegaţii rom âni.
Prelegerile au fost, apoi, deschise de Dr. Beide M aryam M ersha, de
la Facultatea de teologie d in A ddis-A beba, Etiopia, cu tem a Sem nifica
ţiile idealului desăvârşirii astăzi şi mâine, urinată de com unicarea Prof.
Dr. Antonii H ubancev, de la F acultatea de teologie din Sofia, B ulgaria,
cu referire la S fâ n tu l E ftim ie de Târnovo, contem poran al Sf. Serghie
de Radonej.
L ucrările au continuat cu referatu l Prof. Dr. Adai Iacob, din India,
având ca tem ă Aspectele desăvârşirii şi sfinţeniei în teologia indiană.
Interferenţe creştine şi hinduiste în teologia indiană.
D upă amiază, la ora 18, s-a săvârşit, potrivit practicii ortodoxe,
slujba «Aghiazmei mici» în aer liber, lângă râu l Regen din apropierea
castelului Spindlhof la care au lu at p arte toţi delegaţii. S-au cântat, po
triv it rânduielii tipiconale, stihirile din săptăm âna lum inată, de către
delegaţii ruşi, rom âni, greci şi bulgari, oficierea propriu-zisă revenind
Pr. Vasile Ailioaei.
D upă săvârşirea slujbei de sfinţire a apei, delegaţii s-au reîntors
la Regensburg, la Institut, unde, după V ecernia ortodoxă din biserica
m are a Institu tu lu i, oficiată de Pr. dr. Sabin V erzan, consilier p atriarh al
al P atriarh iei Rom âne şi Diac. prof. Ioan Caraza, de la In stitu tu l teologic
din B ucureşti, a u rm at festivitatea de încheiere a Simpozionului din
Regensburg.
în tr-o atm osferă caldă şi prim itoare, p rileju ită de reîn tâln ire a cu
In stitu tu l şi buna organizare, a ostenitorilor săi, a luat cuvântul Mons.
Dr. A lbert Rauch, conducătorul In stitu tu lu i care a salutat prezenţa la
această aniversare a E m inenţei Sale Franz X aver Eder, episcopul de
Passau şi a E m inenţei Sale M anfred MUller, episcopul R egensburgului,
precum şi a celorlalte personalităţi prezente în sală.
A lu at apoi cuvântul Em inenţa Sa F ranz X aver Eder, episcop de
Passau şi preşedintele secţiei «Relaţii cu Biserica Ortodoxă» din cadrul
Conferinţei episcopilor germ ani, care, analizând relaţiile cu B iserica O r
todoxă a rem arcat că o influenţă pozitivă şi-au adus-o toţi cei care odi
nioară au fost bursieri ai acestui In stitu t şi .care acum su n t invitaţi de
onoare la această aniversare.
După o agapă comună, în sala de frescă pictată de pictorul rom ân
I. Ciobanu, s-au p u rta t discuţii, după care delegaţii s-au reîn to rs la ca
stelul din Spiiidlhof.
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Sâm bătă, 2 mai 1992, delegaţii ortodocşi au adus în discuţii, fiecare
cu exem plificări specifice ţării lor de origine, greu tăţile survenite în
convieţuirea cu credincioşii şi conducerea Bisericilor greco-catolice, p re
cum şi prozelitism ul şi încu rajarea acestuia de către Biserica Rom anoCatolică.
După discuţii, oarecum aprinse, la care au lu at cuvântul p rin tre
alţii şi Dr. E rnest S u ttn e r din Viena, s-a ajuns la concluzia că uniatismul, cu m etodele sale din trecu t şi de astăzi, nu conduce la îm b u n ătă
ţirea relaţiilor d intre Biserica O rtodoxă, în ansam blul ei, şi cea Rom anoCatolică.
în acest scop, d eleg aţii p re zen ţi au pu rces la în to c m ire a şi se m n a re a

acestui M em orandum :
«Episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe ca şi teologi ai Bisericilor
O rtodoxe şi O rtodoxe Vechi O rientale, foşti şi actuali b ursieri ai Con
ferinţei episcopilor catolici germ ani, care s-au a d u n at la invitaţia In sti
tu tu lu i p entru Bisericile răsăriten e cu ocazia unui sim pozion, cu p rileju l
com em orării a 600 de ani de la m oartea Sf. Serghie de R adonej şi a ju bilelui de 25 de ani de existenţă a Institutului, doresc să adreseze u rm ă
toarea declaraţie au to rităţilo r bisericeşti responsabile :
în concordanţă cu dorinţa ferm ă a Bisericilor noastre, pe care în tâistătătorii ortodocşi şi-au m anifestat-o public la 15 m artie 1992 la Con
stantinopol, credem cu ferm itate că dialogul în tre B iserica O rtodoxă şi
Biserica Rom ano-C atolică este necesar şi îl considerăm ca pe o bine
cuvântare p e n tru tim pul nostru. însă p entru ca acest dialog să facă pro
grese, trebuie în lă tu ra te toate obstacolele din cale. Cel mai m are obsta
col îl constituie uniatism ul, care, prin m etodele şi practicile sale a de
venit astăzi un m otiv special de supărare.
P e n tru clarificarea acestei situaţii dureroase reprezentanţii B iseri
cilor noastre, şi anum e ai Bisericii Rom ano-Catolice şi ai celei O rtodoxe
au p rezentat la cea de-a 6-a Sesiune plenară a Comisiei m ixte p en tru
dialogul teologic în iunie 1990 la Freising un te x t com un, care respinge
uniatism ul ca m etodă şi scop p en tru reunificarea Bisericilor.
Considerăm că Biserica Rom ano-Catoîică se sim te obligată faţă de
acest te x t şi că va găsi o rezolvare — în sp iritu l dragostei frăţeşti în
Hristos. Bisericile O rtodoxe au condiţionat continuarea dialogului, de
clarificarea acestei problem e. A şteptăm , ca Biserica Rom ano-Catolică
să-şi aducă o contribuţie decisivă la reducerea tensiunilor d in tre u n iţi şi
Biserica Ortodoxă.
Ne declarăm , gata să acţionăm în acest sens. Noi ortodocşii adunaţi
la Regensburg, participăm activ la viaţa Bisericilor noastre. Am av u t însă
posibilitatea să cunoaştem viaţa şi doctrina Bisericii Rom ano-Catolice şi
suntem recunoscători p en tru aceasta. De aceea dorim cu plăcere să ofe
rim serviciile noastre de m ijlocire. Suntem ferm convinşi, că obstacolele
tem porare nu vor putea să blocheze p en tru m ult tim p calea dialogului.
Fie ca S fântul Duh, «Care, pe toate le plineşte, le lucrează şi prin
aceasta le cheam ă la unitate, să lum ineze şi pe mai departe calea iubirii
şi a înţelegerii în H ristos Cel înviat».
Pr. VASILE AILIOAEI
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CRONICA
Joi, 2 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
p rim it pe m em brii delegaţiei C apelanatului m ilitar grec, în vizită de
răm as bun, transm iţînd prin ei p a tru distincţii «Crucea
p atriarh ală
p entru m ireni» unor ofiţeri superiori din arm ata greacă. în aceeaşi zi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a p rim it pe dl. V ictor C ră
ciun, preşedintele Ligii culturale p e n tru u n itatea rom ânilor de p re tu 
tindeni, însoţit de dl. M ancaş Neculai, consilier în Senatul Rom âniei.
Vineri, 3 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
p rim it pe reverendul Jo h n W ilhelm Eltvik, director al Program ului Aso
ciaţiei tineretului evanghelic din cadrul A lianţei europene a Asociaţiei
m ondiale a tineretului creştin.
— Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a prim it, în aceeaşi
zi, pe dl. Loc Le Chau, din R epublica V ietnam , noul preşedinte al Aso
ciaţiei «World Vision International» în Rom ânia.
M iercuri, 8 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a p rim it pe dl. Ion U ngureanu, m inistrul C ulturii şi al C ultelor din R e
publica Moldova, însoţit de dl. Ion Ţurcanu, d ep u tat în P arlam entul
Republicii M oldova ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a participat, la C er
cul m ilitar naţional, la adunarea solem nă organizată de Liga culturală
p en tru u n itatea rom ânilor de pretutindeni, în cadrul «Serbărilor Basa
rabiei», m anifestări organizate cu ocazia sărbătoririi îm plinirii a 74 de
ani de la revenirea Basarabiei la Ţara-m am ă, la 27 m artie 1918.
Joi, 9 aprilie 1992, Prea Fei'icitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
p rim it pe E m inenţa Sa C ardinalul Franz Konig, fostul preşedinte al Con
ferinţei episcopilor Bisericii Rom ano-Catolice din A ustria, aflat în vizi
tă în ţara noastră. E m inenţa Sa a fost însoţit de m onseniorul Jo h n B ukovsky, nunţiul apostolic la Bucureşti ;
— Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
oficiat la m ănăstirea Cernica, îm preună cu I.P.S. M itropolit A ntonie al
T ransilvaniei şi cu I.P.S. M itropolit N estor al Olteniei, slujba de pom e
nire a Eroilor N eam ului, care au în făp tu it reu n irea B asarabiei cu Tara,
în 1918.
M iercuri, 15 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prim it grupul de p regătire a prim ei C onferinţe a laicatului ortodox
din Rom ânia, în legătură cu în tru n ire a acestei Conferinţe.
Vineri, 17 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a p rim it pe dl. K laus Klein, prim arul oraşului Baden-Baden, însoţit
de doam na Ju liu s Steeb şi de U llrich Wolfgang. A fost de faţă P.C. Pr.
R adu M ironovici, preotul Capelei ortodoxe rom âne «Mihail Sturdza» din
Baden-Baden.
Luni, 20 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a p rim it pe dl. John Roger Davis Jr., am basadorul S tatelor U nite ale
Am ericii la B ucureşti, in vizită de prezentare, însoţit de dl. Jo n ath an
Nussbaum , viceconsul al aceleiaşi am basade ;
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— Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a prim it pe Pr. R ichard G rabow ski, coordonatorul p e n tru Statele U ni
te ale Am ericii, din p artea D epartam entului de asistenţă creştină, al Bi
sericii O rtodoxe Rom âne din America.
M iercuri, 22 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a p rim it pe dl. Prof. dr. K onrad R aiser şi pe d-na Elisabeth R ainer,
îm preună cu P.C. Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, decanul Facultăţii de Teo
logie din Iaşi.
Dum inică, 26 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t , înco n ju rat de soborul catedralei p atriarhale, a oficiat slujba
din noaptea Sfintei învieri şi a adresat credincioşilor cuvîntul de învă
ţătu ră ;
— Tot în aceeaşi zi, la ora prînzului, Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t , a oficiat, îm preună cu PP.SS. Episcopi-vicari Nifon Ploieş
teanul şi Roman Ialom iţeanul, precum şi cu soborul catedralei p a tria r
hale, slujba vecerniei, «A doua înviere», rostind şi cu această ocazie un
cuvînt de învăţătură.
Marţi, 28 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t ,
a participat la concertul «înviere şi iubire», organizat de Asociaţia foşti
lor deţinuţi politici şi de fundaţia culturală «Memoria», la sala radio
difuziunii române.
Joi, 30 aprilie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
prim it pe dom nul Jean V anier, fondatorul C om unităţilor de handica
paţi m ental «Arca» şi «Credinţă şi lum ină», îm preună cu doam na Odile
Ceyrac, responsabilă a acestor com unităţi pentru Europa de Sud ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a p ri
m it-o pe doam na Lucia Frăcea, de la postul de Radio «89/4» al A rhi
episcopiei A tenei, redactor al em isiunii «Pe cărările Ortodoxiei», căreia
i-a acordat un interviu.
Vineri, 1 m ai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
prim it un g rup de studenţi ai In stitu tu lu i ecum enic de la Bossey (Elve
ţia), care au vizitat Biserica O rtodoxă Rom ână cu ocazia participării la
sem inarul «S piritualitatea şi teologia ortodoxă», d esfăşurat la Iaşi.
Luni, 4 m ai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
p rim it pe dl. Prof. A drian Ceense, fost director al Institu tu lu i ecum enic •
de la Bossey, în prezent profesor de teologie sistem atică la F acultatea j
de teologie din Geneva, îm preună cu un grup de 15 studenţi de la a- I
ceastă facultate, aflaţi în tr-o vizită de cunoaştere a valorilor ortodoxiei
rom âneşti, cu ocazia sem inarului asupra «Spiritualităţii şi teologiei orto- 1
doxe», care s-a desfăşurat la Iaşi.
M arţi, 5 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t .
însoţit de Prea Sfinţiţii Calinic al Argeşului, Teofan Sinaitul, vicar pa
tria rh a l ; Dam aschin Severineanul, vicarul Arhiepiscopiei Craiovei, şi
G herasim V rînceanul, vicarul Episcopiei Buzăului, a particip at la p r i 
ma C onferinţă a laicatului ortodox din România.
M iercuri, 6 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a prim it pe cardinalul Achile Silvestrini, prefect al Congregaţiei p en tru
Bisericile O rientale, aflat în vizită în România, precum şi pe monseni'o-
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ru l John Bukowski, nu n ţiu l apostolic al V aticanului la B ucureşti ; pe
I.P.S. A rhiepiscop Ioan Robu şi pe Pr. M ario Fenari, secretar al n u n ţiu 
lui apostolic. Au fost de faţă : P.S. Episcop vicar p a triarh a l Teofan
S in a itu l,' P.C. Pr. prof. D um itru Radu, prodecanul Facultăţii de teo
logie din Bucureşti ; P.C. Pr. C onstantin Pârvu, vicar adm inistrativ
p atriarh al, şi P.C. Pr. Ioan Sauca, consilier patriarhal.
Joi, 7 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
p rim it pe I.P.S. Theodosie Nagashim a, arhiepiscop de Tokyo şi m itro
polit al Japoniei, însoţit de P.C. Pr. Jo h n T akahashi şi de alţi doi
m em bri ai Consiliului eparhial, sosiţi în vizită în România.
Duminică, 10 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a oficiat S fîntă L iturghie în catedrala p atriarhală, îm preună cu I.P.S.
A rhiepiscop Theodosie al Japoniei şi cu alţi slujitori.
Marţi, 12 m ai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
prim it pe dl. Jean Ţ ăranu, preşedintele Federaţiei com unităţilor etnice
din Canada.
Joi, 14 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
p rim it pe dl. M ircea Druc, preşedintele F rontului P opular C reştinD em ocrat din R epublica Moldova.
M iercuri, 20 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a prim it pe dl. Georges L. Linardos, am basadorul Greciei la Bucureşti.
Joi, 21 mai 1992, cu ocazia hram ului catedralei patriarhale. Prea
Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a oficit Sfîntă Liturghie, îm preu
nă cu PP.SS. Episcopi-vicari Nifon Ploieşteanul, Teofan S inaitul şi
Rom an Ialom iţeanul, şi cu un im presionant sobor de slujitori.
Vineri, 22 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a prim it pe dl. loannis V arvitsiotis, m inistrul A părării N aţionale al
Greciei, însoţit de dl. Georges L. Linardos, am basadorul Greciei la
Bucureşti, îm preună cu o delegaţie. Oaspeţii au fost însoţiţi de dl.
Niculae Spiroiu, m inistrul A părării N aţionale al României.
Vineri, 29 mai 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a prim it pe E m inenţa Sa C ardinalul Edw ard Idris Cassidv, preşedintele
Consiliului pontifical p e n tru prom ovarea unităţii creştinilor, coordo
n ato r în problem ele ecum enice al S ecretariatului de S ta t al V aticanu
lui ; pe m onseniorul E leuterio Fortino, su b-secretar al Consiliului pon
tifical p en tru prom ovarea unităţii
c re ş tin ilo r; pe m onseniorul John
Bukowsky, nunţiul apostolic la B ucureşti ; pe P.S. Episcop I. G uţiu
de la Cluj ; şi pe Pr. M ario Fenari. La întrevedere au participat : I.P.S.
M itropolit A ntonie al T ransilvaniei, P.S. Episcopi-vicari Nifon Ploieş
teanul şi Teofan Sinaitul, P.C. Pr. C onstantin P ârvu, vicar adm inistra
tiv, şi P.C. Pr. Ioan Sauca, consilier p atriarh al.
Vineri, 5 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
l-a prim it pe dl. Nehe D um itrescu, conducătorul Cultului adventist de
ziua a şaptea din Rom ânia, însoţit de dl. Jean Franco Rossi, secretarul
general al Asociaţiei Internaţionale p e n tru ap ărarea libertăţii religioase;
—
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
p rim it pe dl. Anagnostopoulos Theodoros, m inistrul Poliţiei din G re
cia, însoţit de- o delegaţie ;
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— Tot in această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a început o vizită pastorală în Episcopia O rtodoxă Rom ână a M ara
m ureşului şi S ătm arului, răspunzînd invitaţiei P.S. Episcop Justinian.
Duminică, 7 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t ,
înco n ju rat de P.S. Ju stin ian şi de alţi m em bri ai S fîntului Sinod, a
oficiat slujba tîrnosirii bisericii noi din parohia Moisei II, «Izvorul D ragoş», precum şi slujba Sfintei Liturghii, rostind cu această ocazie
cuvîntul de în v ăţătu ră ;
— în aceeaşi zi Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
vizitat casa m em orială a m artirilo r de la Moisei.
Joi, 11 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
participat la deschiderea expoziţiei «Valori creştine ale rom ânilor din
judeţul H arghita», de la M uzeul de Istorie şi A rtă al
M unicipiului
B ucureşti ;
— în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a
p rim it corul de copii din H arghita, participanţi la vernisajul expoziţiei
de la M uzeul de istorie şi A rtă al M unicipiului B ucureşti, conduşi de
P.S. Episcop A ndrei al Alba Iuliei.
Sîm bătă, 20 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a prezidat lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române. în 
tre altele, lucrările Sfîntului Sinod au fost consacrate
urm ătoarelor
problem e : a) generalizarea cultului sfinţilor rom âni, canonozaţi cu
cinstire locală în anii 1950— 1955 ; b) înscrierea în calendarul Bisericii
O rtodoxe Rom âne şi generalizarea cultului sfinţilor care au propovă
duit, au m ărtu risit sau au fost m artirizaţi în spaţiul danubiano-pontic ;
c) canonizarea şi generalizarea cultului unor sfinţi rom âni, cinstiţi ca
atare de poporul rom ân, d ar necanonizaţi pină acum p rin tr-o hotărîre
sinodală form ală ; d) instituirea şi proclam area «Duminicii
sfinţilor
rom âni».
Dum inică, 21 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a condus procesiunea de la catedrala patriarhală, la biserica «Sfîntul
Spiridon» din Capitală, unde, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii, ce a
fost oficiată îm preună cu m em brii Sfîntului Sinod, au avut loc festi
vităţile p en tru proclam area canonizării sfinţilor rom âni şi a generali
zării cultului lor, precum şi a instituirii «Duminicii sfinţilor rom âni».
Luni, 22 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i st.
a participat, în «Aula magna» a U niversităţii din Bucureşti, îm preună
cu alţi m em bri ai Sfîntului Sinod, la cerem onia decernării titlu lu i de
Doctor «Honoris Causa» P ărin telu i Profesor
dr. D um itru Stăniloae,
m em bru al Academiei Române.
M iercuri, 24 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t ,
înconjurat de : P.S. Episcop Calinic al A rgeşului, P.S. Episcopi-vicari
p atriarh ali Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul, precum şi de soborul
slujitorilor catedralei, a întîm pinat, la catedrala p atriarh ală, un grup de
m onahi de la m înăstirea X iropotam din Sfîntul M unte Athos, având în
fru n te pe egum enul Iosif, care au sosit în ţara noastră cu cinstitul lem n
din crucea pe care a fost răstignit M întuitorul Iisus H ristos şi care se
păstrează la acea m ănăstire.
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Joi, 25 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t l-a
p rim it pe protoprezbiterul Nifon Alexiou, capelan-şef al S tatului M a
jo r al C om andam entului tru p elo r de uscat din A rm ata Elenă.
Sim bâtă, 27 iunie 1992, Prea Fericitul P ărinte Patriarh T e o c t i s t
a oficiat S fînta L iturghie în Catedrala Unirii din Alba Iulia, îm preună
cu PP.SS. Episcopi A ndrei al Alba Iuliei şi Serafim Făgărăşanul, vica
rul A rhiepiscopiei Sibiului, rostind un bogat cuvînt de învăţătură.
Luni, 29 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a oficiat slujba de sfinţire a noii biserici a m înăstirii Rîm eţ. în cadrul
Sfintei Liturghii a av u t loc şi proclam area solem nă a canonizării s fîn 
tului ierarh Ghelasie. La această slujbă solem nă. P rea Fericitul P ărinte
P a tria rh T eoctist a fost înconjurat de II.PP.SS. M itropoliţi Daniel al
M oldovei şi Bucovinei şi A ntonie al T ransilvaniei ; de PP.SS. Episcopi
G herasim al Rîm nicului, Calinic al A rgeşului, A ndrei al Alba Iuliei,
Tim otei al A radului, Jw stinian al M aram ureşului, precum şi de PP.SS.
Episcopi-vicari Serafim Făgărăşanul, Irin eu B istriţeanul, Ioan C rişanul
şi de un im presionant sobor de slujitori.
M arţi, 30 iunie 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a vizitat parohia Bistra, noua biserică parohială, precum şi biserica de
lem n a istoricei m înăstiri de aici. Apoi în drum spre Moldova, a făcut
un popas la m înăstirea Topliţa, ctitoria prim ului patriarh al Rom âniei,
M iron Cristea.
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Un teolog al Bisericii O rtodoxe Rom âne rem arca în anul 1987 că,
«cea mai m are nevoie de Biblii se sim te încă la sate. ...Cîtă vrem e
nevoia de Biblii şi de catehism e pentru copii şi tineri ortodocşi nu este
satisfăcută, cîtă vrem e parohiile ru ra le continuă să răm înă «vacante»,
se lasă o cale liberă p e n tru p ătru n d erea unor m isiuni eterogene din
punct de vedere confesional şi cultural»
într-ade'uăr, nevoia de Biblii
s-a sim ţit la sate, d ar şi mai acută a f6st în oraşele Rom âniei pe toată
d u rata dictaturii com uniste. Să ne gîndim doar la n um ărul mic de
parohii existente în oraşe şi la puţinele exem plare ale B ibliilor destinate
acestora de centrele eparhiale, in rap o rt cu num ărul m are de credincioşi
ortodocşi citadini doritori să obţină o S fîntă Scriptură. De altfel, se ştie
că, au fost chiar oraşe construite în tim pul dictaturii, — ca de exem plu.
Victoria — , pentru a nu mai am inti de noile cartiere ale oraşelor, în
în m area lor m ajoritate, care n u dispuneau de nici o biserică ortodoxă.
La cîteva zile după revoluţia anticom unistă a rom ânilor din decem 
brie 1989, un organism p rotestant, de tendinţă evanghelică, ce a luat
naştere în anul 1955 cu scopul de a a ju ta pe creştinii din răsă ritu l
Europei, şi anum e, «Portes ouvertes--, estim a num ărul necesar de Biblii
«intre 0,5 şi un m ilion p en tru Rom ânia, 250 şi 500.000 p e n tru Cehoslova
cia, 25 la 30.000 p e n tru Bulgaria, dacă se vor lua în considerare doar
solicitările creştinilor»
Dar, dacă organism ul p rotestant, am in tit mai
sus, evalua num ărul de Biblii de care a r avea treb u in ţă creştinii din
1. Pr.
zentă, in
2. N.
le monde»,

Pro f. Dr. Ioan Bnia, A specte ale ixistoralici misionare
«Glasul Bisericii», XVLI,
1987, nr. 1, p. 62.
B„ Solidarite Oucst-Est :ce qai change, în «L’d- tualite
15 jan v ier 1990, no. 74, p. 31.
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Rom ânia la aproxim ativ un m ilion, personal, considerăm că sînt nece
sare cîteva m ilioane de exem plare doar p e n tru creştinii ortodocşi.
Num ai după tip ă rirea cîtorva m ilioane de exem plare ale Bibliei de
către Biserica O rtodoxă R om ână s-a r ajunge ca în fiecaree casă de
creştini ortodocşi să existe cîte o S fîntă S criptură.
Interesant este însă de văzut, fie şi aproxim ativ, cîte Biblii au
fost tip ărite în Rom ânia, cu aprobarea Sfîntului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Rom âne, de la al doilea război m ondial şi pînă în decem 
brie 1989. Ceea ce se cunoaşte cu certitudine, este că, în toată această
perioadă de patruzeci şi cinci de ani de totalitarism ateu în Rom ânia,
au văzut lum ina tip aru lu i cu aprobarea S fîntului Sinod urm ătoarele
ediţii ale Bibliei : 1. Biblia sau S jîn ta Scriptură, tip ărită sub îndrum area
şi cu p u rta rea de g rijă a P re a Fericitului P ă rin te Ju stinian, P a tria rh u l
Bisericii O rtodoxe Rom âne, cu aprobarea S fîntului Sinod, Bucureşti,
E ditura In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe
Rom âne, 1968.
Este o ediţie în care, V echiul T estam ent (cu excepţia Psalmilor, re 
produşi după Psaltirea din anul 1957) ; s-a lu a t din Biblia din 1936, iar
N oul Testam ent după ediţia acestuia din anul 1951. 2. Biblia sau S jîn ta
Scriptură, tip ărită acum a doua oară sub îndrum area şi p u rta rea de
g rijă a P rea Fericitului P ă rin te Ju stin ian , P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe
Rom âne, cu aprobarea Sfîntului Sinod, B ucureşti, E ditura In stitu tu lu i
Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Rom âne, 1975.
De fapt, este o reed itare a Bibliei din anul 1968. 3. Biblia sau
S jîn ta Scriptură, tip ă rită sub în d ru m area şi cu p u rta rea de g rijă a P rea
Fericitului P ărin te Ju stin , P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, cu
aprobarea S fîntului Sinod, B ucureşti, E d itu ra In stitu tu lu i Biblic şi de
M isiune al Bisericii O rtodoxe Rom âne, 1982. 4. Biblia sau S jîn ta Scrij)tură, tip ă rită sub îndrum area şi cu p u rta re a de grijă a P re a F ericitului
P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne, cu aprobarea
Sfîntului Sinod, B ucureşti, E ditura In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al
Bisericii O rtodoxe Rom âne, 1988. T extul acestei S jin te Scripturi rep ro 
duce tex tu l ediţiei din 1982. (Se cuvine să m enţionăm că tex tu l acestei
ediţii, 1988, a fost în cred in ţat Societăţilor Biblice U nite (U.B.S.—E.P.F.),
care au realizat, în anul 1990, în Olanda, o nouă tran şă a S jin te i Scrip
turi, form at 12/18 cm., în folosul Bisericii O rtodoxe Rom âne, care a fost
p relu a t şi difuzat în ţară tot de către In stitu tu l Biblic).
De precizat că, «şi la baza acestor ediţii stă Biblia din anul 1936,
tălm ăcită in rom âneşte de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction, îm preună cu viito ru l p a tria rh Nicodim M unteanu, căci în cuprinsul
său V echiul T estam ent reproduce tex tu l a p ă ru t în ediţiile B ibliilor din
anii 1968 şi 1975, ...iar Noul T estam ent pe cel al ediţiei acestuia din anul
1979, care revizuise pe cea an terio ară din 1972 şi care, ca şi cele de
faţă ale Vechiului Testam ent, avea legătură cu Biblia din 1936» 3.
3.
Pr. Prof. Nif ulaf- Şerbănescu, Sfinta Scriptură tălmăcită în iimba română,
in «Biserica O rtodoxa Română», CVII, 1989, nr. 3—4, p. 47.
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P rin urm are, de la al doilea război m ondial — mai exact din anul
1945 — şi pînă la revoluţia anticom unistă din decem brie 1989 s-au
tip ărit, cu aprobarea S fîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
p a tru ediţii ale Bibliei, adică, în 1968, 1975, 1982 şi 1988. Iar prim a
ediţie a Bibliei apărea, deci, de abia după douăzeci şi trei de ani de la
sfîrşitul celui de al doilea război m ondial.
Sem nalăm , totodată, că în anul 1988, cu p rileju l aniversării a tt-ei
sute de ani de la tip ărirea prim ei trad u ceri integrale a Bibliei în lim ba
rom ână, a fost retip ărită ediţia ju b iliară a Bibliei de la B ucureşti (1688),
în facsim il şi tran scriere din chirilică în caractere latine, «cu aprobarea
S fîntului Sinod şi cu binecuvîntarea P rea Fericitului P ărin te Teoctist,
P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne», — după cum se m enţionează
sub titlu l acesteia — , la E d itu ra In stitu tu lu i Biblic şi de Misiune.
Conducătorul tipografiei In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bise
ricii O rtodoxe Rom âne, preotul dr. Sabin Verzan, consilier p atriarhal,
scria în anul 1988 că S fîn ta S crip tu ră a fost tipărită «în sute de mii de
exem plare»
Mai m ult chiar, cu un an mai înainte, adică în 1987, p ă
rintele V erzan scrisese că ediţia Bibliei d in 1968 a fost tip ărită «in
100.000 exem plare cu m ateriale tipografice din p artea Societăţilor Biblice
U n ite » 5, lucru m enţionat, de altfel, în «Cuvîntul către cititori», a tît în
ediţia din 1968, cît şi în cea din 1975.
R elaţiile d in tre P a tria rh ia Rom ână şi Societăţile Biblice U nite în
dom eniul tip ăririi Sfintei S crip tu ri în R om ânia începeau, într-adevăr,
tocm ai cu Biblia din 1968. De altfel în noiem brie 1990, părintele V er
zan pom enea de «cei peste douăzeci şi doi de ani» 6 ai duratei relaţiilor
d in tre P a tria rh ia R om ână şi Societăţile Biblice U nite, perioadă în care,
scrie P rea Cucernicia Sa, «s-au tip ărit, totuşi, aproape 700.000 exem plare
din lucrări ca Biblia, Noul T estam ent, Mica Biblie, Psaltirea e tc .» 7.
Nu încape îndoială, însă, că p rin acel «etc». părin tele V erzan avea în
vedere toate celelalte tex te scripturistice tipărite după anul 1968 la
TCditura In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune, ca S fîv ta şi. Dumnezeiasca
Evanghelie, sau Apostolul.
Ca o evaluare aproxim ativă a num ărului exem plarelor de Biblii tip ă
rite p e n tru credincioşii Bisericii O rtodoxe Române, de la al doilea război
m ondial şi pînă în anul 1990, considerăm că au fost în ju r de p a tru sute
de mii. Fireşte, cu un astfel de n u m ăr de Biblii, tip ărite p e n tru întreaga
B iserică O rtodoxă R om ână şi tim p de p a tru decenii şi jum ătate, avem
de-a face cu un genocid spiritual, pe lîngă cel biologic şi cultural,
practicat de d ictatu ra com unist-ateistă in România. D ar, de la un regim
to ta litarist ateu, ca cel fost în Rom ânia, care spunea «răului bine şi
4. Sabin Verzan, La Bible dans Ia cullure theologique roumaine, in «Dacor-omania». Jahrbuch fur oslliche Latinităt, 7, 1988, p. 12o. H erausgegeben von Paul
M iron, V erlag Karl A lbert Freiburg/M iinchen.
5. Pr. Sabin Verzan, V izita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite, in «Biserica
O rtodoxă Română», CV (1987), nr. 1—2, p. 82.
6.
Idem, D elegaţi ai Societăţilor Biblice Unite la Bucureşti, în «V estitorul
O rtodoxiei Româneşti». Periodic al Patriarhiei Române. An. II, Nr. 21—22, noiem
brie, 1990, p. 8.
'
'
7. Ibidem. -
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binelui rău ; care num ea lum ina în tu n eric şi întunericul lum ină ; care
socotea am arul dulce şi dulcele am ar» (Isaia V, 20), nici că nu se putea
aştepta la altceva.
P e n tru a nu se ajunge la «ştergerea m em oriei», s-a r cuveni, cre
dem, ca au to rităţile de reso rt ale Bisericii O rtodoxe Rom âne să facă
cunoscut în publicaţiile sale num ărul de exem plare ale B ibliilor tip ă
rite cu aprobarea S fîntului Sinod, de la cel de al doilea război m ondial
şi pînă la revoluţia anticom unistă din decem brie 1989.
în perioada dictaturii com uniste din R om ânia s-a reuşit, totuşi, pe
diverse căi, să se introducă din stră in ă tate exem plare ale Bibliilor,
destinate, îndeosebi, creştinilor ap arţin în d Bisericilor neoprotestante.
Că lucrurile au stat astfel, a confirm at-o însuşi fostul am basador al
S.U.A. la B ucureşti in tre anii 1981 şi 1985, dom nul David B. F u n d erburk, — creştin bap tist — , în cartea sa, Un ambasador am erican între
D epartam entul de S ta t şi clanul Ceauşescu, în care scrie că în Rom â
nia, «alte Biblii şi lite ra tu ră religioasă au fost trim ise de M isiunea
biblică est-europeană, de sub direcţia lui R und van Dijk, cu sediul la
Rosendaal, O lan d a» s. Desigur, negăsind Biblii editate de S fîntul Sinod
al Bisericii lor, unii credincioşi ortodocşi au c ă u ta t să-şi procure şi din
cele introduse din afara Rom âniei, p e n tru uzul neoprotestanţilor.
Cert, insuficienţa fondurilor băneşti necesare, a hîrtiei şi nedotarea
încă a tipografiei In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune cu o tehnică m odernă
de un ran d am en t eficace, fac ca Biserica O rtodoxă R om ână să nu
poată tipări, în prezent, un num ăr de B iblii ce a r satisface m arile ce
rin ţe im ediate ale credincioşilor săi. S înt sem ne, totuşi, că nu peste
m ult tim p, lipsurile existente vo r dispărea, ţin în d seam a, m ai ales, de
iniţiativele recente întrep rin se de conducerea Bisericii Ortodoxe Române,
în vederea tip ăririi de Biblii. Astfel, la 16 octom brie 1990, la In stitu tu l
teologic un iv ersitar «Andrei Şaguna» din Sibiu, a avut loc o prim ă în tru 
nire de consultare a Bisericilor creştine din Rom ânia, m em bre ale
Consiliului Ecum enic al Bisericilor şi ale Conferinţei B isericilor E uro
pene : Biserica O rtodoxă Rom ână, Biserica R eform ată şi Biserica E van
ghelică L uterană şi altele. La această în tru n ire s-a h o tărît, potriv it
C om unicatului participanţilor, «înfiinţarea Societăţii Biblice din Rom â
nia, care se va afilia Societăţilor Biblice U nite, avînd ca principal scop
traducerea, tipărirea, difuzarea şi studierea Sfintei S crip tu ri p e n tru
toate Bisericile m em bre şi în lim ba credincioşilor acestora. Se are în
vedere realizarea unei traduceri ecum enice a Bibliei p entru Rom ânia» 9.
C îteva luni mai tîrziu, şi anum e, la 7 Mai 1991, to t la In stitu tu l teologic
u n iv ersitar «Andrei Şaguna» din Sibiu, avea loc în tru n ire a de consti
tu ire a Societăţii Biblice din România, ca m em bră a Societăţilor Biblice
U nite (U.B.S.). P rin tre altele, în C om unicatul în tru n irii de constituire a
Societăţii Biblice din R om ânia se afirm ă că : «R repezentanţii a cinci
Biserici creştine din R om ânia : Biserica Ortodoxă, Biserica Evanghelică8. David B. Funderburk, Un ambasador american Intre D epartamentul ele
Slot şi clanul Ceauşescu. T raducere de Radu Bărbulescu şi S. George, Editura Ion
Dumitru Verlag, Miinchen, 1989, p. 109.
9. «V estitorul O rtodoxiei Romaneşti», An. II, Nr. 19—20, octom brie 1990, p. 5.
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luterană, B iserica R eform ată, B iserica U nitariană şi B iserica A dventistă
de ziua a şaptea, şi-au ex p rim at adeziunea la în fiinţarea Societăţii B i
blice din Rom ânia, respectivele Biserici devenind m em bre fondatoare
ale acestei Societăţi. Societatea Biblică din R om ânia răm âne deschisă
aderării tu tu ro r celorlalte Biserici şi culte creştine din ţara noastră.
...Scopul Societăţii Biblice din Rom ânia este traducerea, tip ă rirea şi •
difuzarea Sfintei Scripturi, p e n tru studierea ei în interesul şi avantajul
tu tu ro r B isericilor şi în lim ba credincioşilor acestora. Totodată, Socie
tatea Biblică d in Rojnânia îşi propune realizarea unei traduceri ecu
m enice a Sfintei S cripturi în lim ba rom ână, după exem plul traducerilor
ecum enice a p ăru te în alte limbi» 10.
în tre 12— 15 N oiem brie 1990, delegaţi ai conducerii Societăţilor
Biblice U nite au făcut o vizită la B ucureşti, la invitaţia Institu tu lu i Bi
blic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Române. D elegaţia era alcătuită
din Dr. H ans Florin, secretarul european al Societăţilor Biblice Unite,
şi pastorul M anuel Jinbachian, coordonator al C om itetului de trad u că
tori p en tru E uropa al S.B.U. Din ştirile publicate în p resa bisericească
ortodoxă aflăm că Dr. H ans Florin şi M anuel Jinbachian «au vizitat
ed itu ra şi tipografia In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bisericii O rto
doxe Rom âne şi au discutat cu persoane din conducerea celor două
instituţii bisericeşti specializate în editarea şi tip ărirea scrierilor biblice,
problem e privind ex tinderea colaborării dintre S.B.U. şi In stitu tu l Bi
blic din B ucureşti p en tru anul 1991». Totodată, potriv it aceloraşi ştiri,
«reprezentanţii S.B.U. au a n u n ţa t sprijinul instituţiei pe care o rep re
zintă în vederea tip ăririi de Biblii şi alte scrieri scripturistiee în lim ba
rom ână p e n tru creştinii ortodocşi din tara noastră şi p e n tru dotarea
tipografiei In stitu tu lu i Biblic din B ucureşti cu tehnică m odernă d^ m are
randam ent» M.
O dată sprijinul p rim it din p artea Societăţilor Biblice U nite, Insti
tu tu l Biblic şi de M isiune v a trece, fireşte, la tip ărirea prim ei ediţii a
Bibliei, cu aprobarea S fîntului Sinod, după decem brie 1989. Şi ar fi,
credem , mai m ult decît potrivit, dacă Sfîntul Sinod al Bisericii O rto
doxe Rom âne a r aproba p e n tru viitoarea ediţie a Bibliei, traducerea
rom ânească a acesteia făcută de binecunoscutul p ă rin te a rh im an d rit
dr. Vasile Vasilache, cu «truda, înjugând ziua cu noaptea, în tre anii
1944 şi 1969-' Vi, după propria-i m ărturisire. M anuscrisul acestei tra d u 
ceri a Bibliei a fost lăsat de însuşi părintele Vasilachi ca «danie spre
păstrare» 13 Bibliotecii Academiei Rom âne, cu clauza de «a avea răs
punderea personală a tip ăririi ei»
1,1 cît va trăi. .
P rin tip ărirea traducerii rom âneşti a Bibliei P ă rin te lu i Vasilachi
s-a r aduce P rea Cucerniciei Sale, în v îrstă de optzeci şi tre i de ani, un
10. Comunicat al Întrunirii de constituire a Societăţii ISihlice din România,
în «V estitorul O rtodoxiei Româneşti»,
An. III, Nr. 35—36, 1— 15 Mai 1991, p. 8.
11. Pr. Sabin Verzan, Delegaţi ai
Societăţilor Biblice..., p. 8 . ’
12. Fr. Dr. V asile Vasilachi, întreita iubire de Dumnezeu, Biserică şi Neam,
Colecţia teologică «Cuvîntul Vieţii», N ew York, U.S.A., 1991, p. 289.
13. Ibidem , p. 290.
1-4. Ibidem.
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bin em eritat prinos ele recunoştinţă din p artea Bisericii O rtodoxe Ro
m âne, pe care a slujit-o, ca puţini alţii, cu c u v în tu l, cu condeiul, cu
fapta, cu v iaţa-i îm bu n ătăţită duhovniceşte şi cu atitudinea dem nă în
anii de suferinţă din tem niţele tiran iei com uniste,
Recent, părin tele Vasile Vasilachi se întreba, în tr-u n a din cărţile
sale, care va fi soarta traducerii sale a Bibliei, a s tfe l: «Ce se va în
tâm pla cu această traducere a noastră a Sfintei S cripturi nu e în p u te 
rea noastră d e a ne gândi, ea răm ânând în m âna A totputernicul D um ne
zeu, care toate câte le voieşte le face în cer şi pe păm ânt.
E cartea Lui, e gloria Lui p e n tru m ân tu irea noastră, eu am fost
doar un sm erit trad u căto r al ei în lim ba rom ână» Ir>.
Fie, ca P ărin tele Lum inilor să-l învrednicească pe P ărin tele A rhi
m an d rit Dr. Vasile Vasilachi să afle, in curînd, răspuns la în treb area
ce-1 frăm întă în legătură cu traducerea sa a S fintei Scripturi, prin
tip ărirea acesteia chiar de către Biserica O rtodoxă Română, cu apro
b area S fîntului Sinod. A m in !
Pr. dr. IOAN DURĂ

15. Ibidem, p. 291.

♦ I N D R V M f U l * PîVSTOKULe ♦
ÎNVĂŢĂTURA BISERICII ORTODOXE
DESPRE SFINŢENIA LOCAŞULUI DE CULT
Locaşul bisericesc este centrul adunării credincioşilor p e n tru sfin
ţirea lor, ca esenţă a vieţii creştine in Hristos : «Aceasta este voia lui
D um nezeu, sfinţirea voastră...» (I Tes. 4, 3). P rin această sfinţire are
loc îm plinirea celei mai m ari porunci din Lege : «Să iubeşti pe Dom nul
D um nezeul tău din toată inim a ta...». D in această poruncă ia naştere
apoi com uniunea întreolaltă a celor ce cred şi se sfinţesc, ca îm plinire
a celei de a doua m ari porunci a Legii, asem enea celei dintîi : «Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi».
Astfel, sfinţirea credincioşilor în «Casa lui Dum nezeu» are sem ni
ficaţia izvorului însuşi al com uniunii, prin cinstirea zilei a şaptea ca zi
de odihnă a lui D um nezeu, iar com uniunea născută din sfinţire trebuie
com parată cu lucrarea din tim pul celor şase zile lucrătoare, după ziua
a şaptea a odihnei. Sfinţirea şi com uniunea pot fi com parate de ase
m enea cu «urcarea pe Tabor» a ucenicilor îm preună cu M ântuitorul,
p entru «transfigurare» duhovnicească, şi apoi cu «coborîrea de pe
Tabor» în valea slujirii, în com uniunea născută din sfinţire, num ită şi
«Liturghie după Liturghie».
D ar revelaţia divină, a tît a Legii vechi cît şi a Noului Testam ent,
ne ara tă legătura indisolubilă d in tre : jertfă, preoţie şi altarul de jertfă,
sau locaşul de cult, care este necesar pentru L iturghie, m ărtu rie şi
m isiune.

,

1. Im p o rtan ţa locaşului de cult
în lum ina R ev elaţiei divine

a. Locaşul de cult în V echiul Testam ent. «Poporul ales», ca popor
al lui D um nezeu, a fost gîndit cu o anum ită structură. Mai ales prin
«sim bolul viei», M ântuitorul ne revelează această stru c tu ră în p a ra 
bola despre lucrătorii viei, ca legătură indisolubilă în tre jertfă, a lta r şi
preoţie : «Era un om oarecare, stăp în al casei sale, care a sădit vie, a
îm prejm uit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit u n tu rn şi a dat-o
lucrătorilor, iar El s-a dus departe» (Matei 21, 33). Dacă «îm prejm uirea
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cu gard» a viei a însem nat deosebirea poporului Israel de idolatria şi
vrăjm ăşia celorlalte neam uri, astfel «săparea unui teasc» este sim bolul
jertfei lui D um nezeu p rin eliberarea poporului din Egipt şi darea Legii
pe m untele Sinai, «ridicarea unui tu rn » este sim bol al tem plului Legii
Vechi, iar «tocmirea de lucrători» este sim bolul preoţiei V echiului
Testam ent.
M ărturii incontestabile vorbesc despre sfinţenia locaşului de cult
în Vechiul T estam ent. A cesta rep rezin tă locul întîlnirii om ului cu
Dum nezeu şi este de aceea un locaş sfin ţit. Dum nezeu a rîn d u it an u 
m ite locuri sfinte p e n tru com uniune directă cu credincioşii Săi, cum
era cortul sfînt şi tem plul din Ierusalim . A ceastă com uniune era înso
ţită de un an u m it ritual eultic, prescris tot de către Dum nezeu şi care
consta în rugăciuni, cîntări, jertfe de anim ale etc. Num ai preoţii rîn duiţi prin poruncă dum nezeiască pu teau săvîrşi acest ritu a l la tem plu.
Un loc sfînt, unde D um nezeu S-a a ră ta t lui Moise în rugul aprins
care nu se m istuia, a fost cel de pe m untele Sinai, m unte căruia i-a
răm as num ele de la rugul aprins (în lim ba ebraică Seneh = rug).
Acolo D um nezeu i-a spus lui Moise : «Dezleagă-ţi încălţăm intea picioa
relor, căci locul pe care stai este păm înt sfînt» (Ieşire 3, 5). «D ezlegarea
incălţăm intei», ca şi um blatul desculţ, era sem n al sm ereniei om ului
înaintea lui D um nezeu, Care a fost num it apoi «Cel ce s-a a ră ta t în
rug» (Deut. 33, 16).
D ezlegarea încălţăm intei în faţa rugului nem istuit de foc sim boli
zează coborîrea om ului din lum e la sm erenia chipului lui Dum nezeu,
în ălţa re a de sine p rin care se caracterizează lum ea are nevoie de coborîre la chipul lui D um nezeu prin cinstirea locaşului Său de închinare. în
Israil, D um nezeu era «în m ijlocul poporului Său» (Deut. 7, 21). El a
a ră ta t lui Moise că poate fi găsit de cei care il caută «din toată inim a
lor» (Deut.. 4, 29). D ar p rin poporul ales, D um nezeu era prezent şi pen
tru celelalte popoare de pe păm înt, care erau şi ele tot ale lui D um nezeu
(Ieşire 19, 5), aşa cum a spus atem enilor Sf. Apostol Pavel : «El a făcut
d in tr-u n sînge tot neam ul omenesc, ca să locuiască peste toată faţa
păm întului, aşezind vrem ile cele mai dinainte rînduite şi hotarele lo
cuirii lor, ca ei să caute pe D um nezeu, doar l-a r pipăi şi l-a r găsi, deşi
nu este departe de fiecare d intre noi» (Fapte 17, 26—27).
Totuşi, acest lucru a fost spus de D um nezeu odată cu ară tare a
Sa în sînul poporului Său, ceea ce înseam nă că «tăm ăduirea» din
«boala > înălţării de sine, «dezlegarea» din legăturile întunericului din
lume, «cheile» sm ereniei, ale «coborîrii» la chipul lui Dum nezeu şi ase
m ănării cu El, toate acestea sîn t un d ar al descoperirii Sale. în tr-ad ev ăr,
El nu este d ep arte de nici unul d in tre noi, dar «ţara depărtată» a celor
ce văm uiesc fără scrupule averile părin teşti ale fiului risipitor în lume,
se află deasupra «casei Tatălui». Cheia dezlegării de patim a înălţării de
sine din lum e şi a asem ănării cu chipul lui Dum nezeu se află în lo
caşul de închinare în care locuieşte N um ele lui D um nezeu şi je rtfa
M intuitorului ca «şarpele cel de aram ă» ce tăm ăduia de m uşcătura de
şarpe veninos p rin p riv irea la el. Lum ea lui Dum nezeu, îm p ă răţia lui
D um nezeu din cer, este pe p ăm în t o lum e a «pruncilor», a celor care
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sint copii «nu cu m intea, ci cînd e vorba de răutate» (1 Cor. 14, 20), ^
lum e la care cei dibaci, cei m ari şi tari, care iau locul lui D um nezeu pe
pănunt, trebuie să se pogoare, să se taie îm prejur la inim ă, dacă vor să
se m întuiască.
De aceea, desăvîrşirea arătării lui Dum nezeu pe păm în t prin în tru 
p a re a D om nului nostru Iisus H ristos poate avea ca cel mai potrivit
sim bol «piatra» din viziunea proorocului Daniil (2, 31-—35). V enind de
pe un m unte, această piatră
atinge o statuie în picioarele de lut ale
acesteia, astfel încît capul ei de aur, sem nificînd viaţa lumii fără D um 
nezeu, .trebuie să se coboare
la picioarele statuii, ca o .ta in ă a veniri
îm părăţiei lui D um nezeu pe păm înt cu putere. P ia tra care a fost des
prinsă, «nu de m ină» (Daniel 2, 34), şi care a lovit chipul, «a crescut
m unte m are şi a um plut tot păm întul» (Daniel 2, 35). - Dumrîezeul
cerului va ridica un reg at veşnic care nu va fi nim icit niciodată şi care
n u va fi tre c u t la a lt popor...» (Daniel 2, 44).
După ieşirea poporului din Egipt, Dum nezeu a poruncit lui Moise
să ridice cortul sfînt ca sem n al Legăm întului : «Spune fiilor lui Israil
să-m i aducă prinoase şi din acestea să-m i facă locaş sfîn t şi voi locui
în m ijlocul lor» (Ieşire 25, 1— 8 ; IV Regi 6, 15). «Ia seam a să faci totul
după chipul care ţi s-a a ră tat în m unte» (Ieşire 20, 24 ; 27, 8 ; Fapte 7,
44 ; Evrei 8, 5). Dacă Moise a văzut rugul aprins care nu se m istuia, la
poalele m untelui Sinai, cînd i s-a cerut să-şi dezlege încălţăm intea
picioarelor căci locul pe care stă- este păm înt sfînt, astfel, pe vîrful
aceluiaşi m unte, el a văzut şi tem plul a ră ta t lui de către Dum nezeu, în
care slava Dom nului era ca un rug aprins care nu se m istuie niciodată
şi este m ereu prezentă pe păm înt.
N um ele lui D um nezeu, pe care l-a dezvăluit din rugul aprins lui
Moise : «Eu sînt Cel ce sînt», deşi Cel ce este veşnic prezent, fără
început şi fără sfîrşit, este sim bolizat şi în aureola M întuitorului nostru
Iisus Hristos. In Israel a a ră ta t m ai intii Dumnezeu că poate să m în
tuiască pe om din m oarte, atunci cînd neam urile nu ştiau de ce omul
m oare («o, stelelor, stelelor / Ş ti-veţi voi, oare, . De ce răm in atitea-n
veci / Şi num ai om ul m oare ?, cum exprim a Em inescu a tît de bine
durerea neam urilor care în com paraţie cu legea lui Moise «nu ştiau nici
dreap ta nici stingă, lor» — Iona 4, 11), pînâ cînd in H ristos, urm aşul
lui Avraarr», avea să binecuvînteze Dum nezeu toate neam urile păm întului (Facere 12, 9).
Rugul aprins care nu se m istuia era aşezat pe păm înt, dar el, ca
simbol al vieţii veşnice, nu in tra niciodată în păm înt. vEu sîn t Cel ce
sint» este un num e al lui Dum nezeu pe care-1 are şi M întuitorul
Hristos. El a venit pe păm înt, ca să fie m ereu viu, fără să se m istuie, şi
El a p rim it să in tre în păm înt num ai ca să facă dovada că viaţa Sa e
ru g aprins care n u se m istuie, că nu intră niciodată în păm înt. Pe
p ăm întul sfîn t unde a venit El, oamenii trebuie să m eargă în sm erenie,
«desculţi», fă ră încălţăm inte, fără lucruri care-i înalţă şi-i izolează de
Dum nezeu.
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Tot poporul ales era un popor al sm ereniei şi Dum nezeu a a ră ta t
că El avea să locuiască în m ijoeul său, p en tru ca el să răm înă sm erit
şi în ru d it cu rugul care arde şi nu se m istuie : «Să-mi faci jertfelnic...
In tot locul unde voi pune pom enirea num elui Meu, acolo voi veni la
T ine ca să te binecuvîntez» (Ieşire 20, 24).
P oruncind să se aducă jertfe la tem plu, Dum nezeu a spus lui
Ivloise : «Aceasta va ii jertfă necontenită p e n tru neam ul vostru la uşile
cortului m ărturiei, unde Mă voi ară ta pe M ine însum i vouă ca să grăiesc
cu tine. Acolo Mă voi pogorî Eu însum i la fiii lui Israil şi se va sfinţi
locul acesta de slava Mea. Voi sfinţi cortul adunării şi je rtfe ln ic u l; pe
A aron şi pe fiii lui de asem enea îi voi sfinţi, ca să-m i fie preoţi. Şi
voi locui în m ijlocul fiilor lui Israil şi le voi fi Dum nezeu ; şi vor
cunoaşte că Eu, Dom nul, sînt Dum nezeul lor, Cel ce i-am scos din
p ăm întul Egiptului, ca să locuiesc în m ijlocul lor şi să le fiu D um ne
zeu» (Ieşire 29, 42—46).
Cel care s-a arătat lui Moise pe vîrful m untelui Sinai în Legea
Veche, în H ristos răsare din păm înt, sfinţind C uvîntul lui D um nezeu
prin jertfă, care devine astfel «adevăr» : «Sfinţeşte-i în tru adevărul
Tău ; C uvîntul Tău este adevărul» (Ioan 17, 17).
V iaţa veşnică din H ristos ni se ara tă ca «adevărul care răsare din
păm înt» (Psalm 84, 12) şi răm îne pînă la sfîrşitu l veacurilor pe păm înt.
N u el pleacă de la noi, ci noi sîntem cei care ne îndepărtăm de El.
în d ep ărtarea oam enilor de El este p en tru El o cruce, iar p en tru oameni,
pierzare : «Pe Mine, fîntîna cea cu apă vie. M -au părăsit şi şi-au săpat
lor fîntîni sparte, care nu pot ţine apă». (Ierem ia 2. 13). S finţenia Lui
trebuie v estită fără încetare, aşa cum trebuiau să facă şi Moise şi Aaron,
cînd i-a m u strat D um nezeu după m inunea izvorîrii apei din stîncă':
« P entru ce nu M -aţi crezut ca să arătaţi sfinţenia Mea înaintea ochilor
fiilor lui Israil ?» (Num eri 20, 12) ; «P entru ce v-aţi îm potrivit poruncii
Mele ?» (Num eri 27, 14).
De la a ră tare a sa în rug, El este tărie de nădejde p en tru popor,
chiar şi atunci cînd i s-a r p ărea că El se clatină. Cînd îm p ăratu l David
a v ru t să ia «chivotul D om nului asupra căruia este chem at num ele
Dom nului Savaot care şade pe heruvim i» şi să-l ducă din localitatea
B aalat din Iuda la Ierusalim , atunci «l-a pus în tr-u n car nou, l-a scos
din casa lui A m inadab, iar fiii acestuia, Uza şi Ahio, conduceau carul».
Mai departe se spune că atunci «cînd au ajuns la aţ^ia lui Nachon,
Uza şi-a întins m îinile spre chivotul D om nului ca să-l sprijine şi s-a
apucat de el, căci boii erau gata să-1 răstoarne. Domnul însă s-a m îniat
pe Uza şi l-a lovit D um nezeu chiar acolo p entru îndrăzneala lui şi a
m u rit acolo lîngă chivotul Dom nului» (2 Regi 6, 1— 7).
Uza, fiul lui A m inadab, nu avea a tîta credinţă îneît să nu se îndo
iască de p u terea D om nului care întorsese chivotul de la filisteni cu
atîtea m inuni şi sem ne (1 Regi, cap. 4— 7). A ceastă întîm plare l-a afectat
profund pe David (2 Regi 6, 8). Tot astfel s-a în tîm p lat şi cu cei care,
în loc de sm erenie şi credinţă în ain tea lui Dum nezeu, s-au încrezut prea
ta re în El, cînd poporul ales se lu p ta cu filistenii. Pierzînd lupta,
poporul a trim is să fie adus în tab ă ră : «chivotul Legii D om nului cel ce
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şade pe heruvim i» : «Iar dacă a sosit chivotul Legii Dom nului în tabără,
tot Israelul a ridicat strig ăt aşa de m are, încît s-a 'cu trem u rat păm întul»
(1 Regi 4, 4—5).
D ar D um nezeu n -a fost de p a rte a celor m îndri, încît poporul a pier
d u t lupta. C hivotul Legii Dom nului a ajuns in m iinile filistenilor, pe
care însă D um nezeu i-a sm erit fără să fi fost nevoie de vitejia celor fără
credinţă din Israil.
D um nezeu s-a a ră ta t pe m untele Sinai şi pro fetu lu i Ilie în tr-o
peşteră, ca în tr-u n tem plu, cînd profetul a sim ţit prezenţa Sa ca «adiere
de vînt» (3 Regi 19, 12), iar in sfîntul a lta r al bisericii creştine El se
află in stare de je rtfă a Sfintei E uharistii, cu făgăduinţa de a fi cu
ucenicii Săi «pînă la sfîrşitu l veacurilor» (Matei 28, 20). Tocmai de
aceea şi porunca dată de D um nezeu lui Moise răm îne valabilă pînă la
sfîrşitul veacurilor : «Zilele Mele de odihnă să le păzeşti şi locaşul Meu
să-l cinsteşti. Eu sîn t Domnul» (Levitic 19, 30). C hiar dacă la sfîrşitul
veacurilor El va veni cu putere şi cu slavă mare, totuşi, fiind Cel care
cercetează inim ile, El «vine ca un fur», ascuns, dar în totdeauna de faţă
in to t cel flăm înd, în cel gol, în cel însetat. însă tă ria Lui şi slava Lui
se pot vedea num ai în locaşul Său cel s f î n t : «în locul cel sfîn t m -am
a ră ta t Ţie, ca să văd pu terea Ta şi slava Ta» (Psalm 62, 3) ; «Mă frăm întam să pricep şi anevoios lucru este înaintea m ea, pînă ce am
in tra t în locaşul cel sfîn t al lui D um nezeu şi am înţeles sfîrşitul celor
răi» (Ps. 72, 17).
Locaşul sfîn t este în acelaşi tim p şi acoperăm lnt de scăpare : «îi
vei acoperi pe ei în cortul Tău de îm potrivirea lim bilor» (Psalm 30,
21) ; «Una am cerut de la D um nezeu şi pe aceasta o voi căuta, ca să
locuiesc în casa D om nului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frum u
seţea D om nului şi să cercetez locaşul Lui, căci D om nul m -a ascuns în
cortul Lui în ziua necazurilor m ele ; m -a acoperit în locul cel ascuns al
cortului... ani în co n ju rat şi ani je rtfit în cortul Lui je rtfa de laudă»
(Psalm 26, 7— 9, 11) ; «Iată cortul lui D um nezeu este cu oamenii... şi
va şterge orice lacrim ă de la ochii lor» (Apocalipsă 21, 3—4).
«în locaşul bisericii se înfăptuieşte continuu paradoxul : prin
cruce la înviere, p rin m orm înt la viaţă, p rin îm părtăşania 'p rezen tă la
unirea cu Cel ce prin je rtfă s-a în ă lţa t la m ărire, p e n tru că crucea,
je rtfa din care ne îm părtăşim au ca subiect pe Fiul lui D um nezeu, Zidi
torul vieţii... Biserica este astfel locul m orţii, dar şi al învierii nevăzute
a lui H ristos şi al coborîrii D uhului Său cel Sfînt, deci şi locul învierii
noastre anticipate, îm preună cu El. M oartea făp tu rii în D um nezeu
este ca o scufundare în izvorul vieţii din care cel m ort iese la o viaţă
nouă, sfinţită. E ca un botez în apă şi în Duh. Căci din apă şi din D uh
ia fiinţa cea vie viaţă. Cine se fereşte de această scufundare în D um ne
zeu prin m oartea vieţii slăbite de păcat îşi pierde viaţa, căci răm îne
în tr-o existenţă am estecată cu neantul» (Pr. Prof. D um itru Stăniloae,
Spiritualitate şi com uniune în Liturghia ortodoxă, p. 48).
P uterea şi slava lui D um nezeu sînt, deci, altfel decît slava lum ii, iar
locaşul Său de închinare este şi el osebit de lum e, p e n tru că : «Pe cele
slabe ale lum ii le-a ales D um nezeu ca să ruşineze pe cele tari» (I Cor.
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1, 27) El locuieşte in cele de sus, d ar ochii Lui sîn t spre cele sm erite din
lum e, unde : «Ceea ce la oam eni este în ălţa t este urîciune înaintea lui
Dum nezeu» (Luca 16, 15). Num ai David, — cel despre care D um nezeu
a spus : «Iată, m i-am găsit b ă rb a t după inim a Mea» şi pe care atunci
cînd l-a ales zisese lui Sam uiI despre ceilalţi fii ai lui lesei : «Nu te
uita la înfăţişare şi la înălţim ea statu rii. Eu nu mă uit ca om ul ; căci
om ul se uită la faţă, iar D om nul se u ită la inim ă» (1 Regi 16, 7), deci
num ai David s-a ru şin at să nu ridice D om nului un locaş : «Iată eu
locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Dom nului este în c o r t !»
(2 Regi 7, 2).
Răspunsul D om nului a fost acela al credincioşiei Sale veşnice, al
iubirii Sale fără odihnă în chipul sm ereniei : «Tu oare ai să-M i zideşti
casă p e n tru locuinţa Mea, cînd Eu n-am locuit în casă din tim pul în care
am scos pe fiii lui Israel din Egipt şi pînă astăzi, ci am tre c u t din cort
în cort ? Pe oriunde am um blat cu toţi fiii lui Israel, am spus Eu, oare,
m ăcar o vorbă cuiva din sem inţii, căruia i-am încred in ţat să păstorească
poporul M eu Israel şi am zis Eu oare : P e n tru ce nu-M i faceţi casă/ de
cedru ?» (2 Regi 7, 5— 7).
în sm erenia Lui, ca iubire veşnică, Dum nezeu S-a a ră tat lui Moise
în rugul aprins aşezat pe păm înt, cerîndu-i să-şi dezlege încălţăm intea
din picioare, lui Ilie i s-a a ră ta t în peştera din H oreb ca «adiere de v in t
lin» şi Ilie s-a aru n cat cu faţa la păm înt, lui David i-a spus că-i este
de aju n s sm erenia lui ca îm părat, iar în H ristos Dum nezeu a ceru t «tot
dealul să se pogoare la calea D om nului». De aceea, porunca dată lui
Moise p e n tru poporul ales : «Cu sm erenie să um bli înaintea D om nului
D um nezeului tău», se referea la ţin u ta cerută în locaşul de închinare, ca
poruncă a asem ănării cu Dum nezeu (Miheia 6, 18). De la ară tare a Sa
in rugul aprins care nu se m istuia pînă la sfîrşitul veacurilor, locaşul de
închinare este sem nul că Dum nezeu este pe păm int, este cu noi şi nu
mai pleacă de la noi. D ar p en tru cei din lum e El este ascuns. Ei trebuie
să-L caute, ca să-L descopere.
«Calea cea strim tă» a vieţii Sale şi a locaşului Său in lum e este
singura cale care scoate sufletul din tem niţa întunericului : «El a scos
picioarele mele la loc larg» (Psalm 30, 8).
Din locaşul cel sfînt, din casa părintească, T atăl ceresc îndrepta
privirea «aspră» către fiul cel m are, către Israil, pe care l-a trim is să
lucreze ca rob, ca «argat» în ţarin a Legii, dar privea cu suspinuri la
«ţara îndepărtată», în care fiul cel mic îşi risipea averile, pînă cînd, la
plinirea vrem ii, a g ă tit ospăţ pentru cei doi fii în locaşul sfînt pe care
l-a n u m it «casă de rugăciune p e n tru toate neam urile» (M arcu 1], 17).
T atăl a tre b u it să se facă tem u t de poporul ales, p entru că în Lege
nu exista o altă cale a credinţei. în Legea Veche, Dum nezeu a vorbit
oam enilor de sus, de pe vîrfu l m untelui Sinai, «din m ijlocul focului»
(Ieşire 24, 17), «din cer» (Ieşire 20, 22). Legea Veche însem na în tr-a d e văr «intrarea în viaţă p rin păzirea poruncilor» (Matei 19, 17», dar ea
«nu a desăvîrşit nimic» (Matei 19, 21 ; Evrei 7, 19).
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Siava lui D um nezeu era însă nu num ai «copleşirea» p rin team ă, ci
«scrierea pe inimi», «um plerea inim ilor» şi «desăvîrşirea». Slava Dom
nului in H ristos ca « pătrundere a inim ii» avea să fie «pogorîrea Sa»
in adincul inim ilor, fap tă p rin care şi-a dobindit «un num e m ai presus
decit tot num ele» (Filipeni 2, 9). Slava Sa nu este «silă», ci «răpire» :
«S-a suit la înălţim e, a lu a t robim e, şi a d at d a ru ri oam enilor. Iar aceea
că «s-a suit» ce înseam nă decît că s-a pogorît in p ărţile cele m ai de jos
ale păm întului ? Cel ce s-a pogorît Acela este care s-a su it m ai presus
de toate cerurile, ca să um ple toate» (Efes 4, 8— 10). In El s-a îm plinit
profeţia : «Inalţă-te m ai presus de ceruri, D um nezeule, şi peste tot
păm întul slava Ta» (Psalm 55, 14). Venind şi arătîndu-S e pe păm înt
prin în tru p are, D um nezeu «şi-a aşezat cortul Său p rin tre noi» (Ioan 1,
14). M întuitorul a spus că ceea ce «i se cade», este să fie în «cele ale
T atălui Său» (Luca 2, 49).
Om ul a fost zidit p en tru casa D om nului, în care să locuiască «întru
lungim e de zile» (Psalm 22, 7) ; să dobindească învierea : «Cei răsădiţi
in casa Dom nului în curţile Durrinezului nostru vor înflori» (Psalm 91,
13) ; să prim ească «mana» ca h ran ă a desăvîrşirii, cînd D um nezeu va
jertfi pe Fiul Său, ca pe «viţelul cel îngrăşat» (Luca 15, 23) : «Se vor
îm băta din belşugul casei Tale şi din izvoarele desfătării Tale îi viei
adăpa pe ei» (Psalm 35, 8) ; «Ne vom um ple de bun ătăţile casei Tale»
(Psalm (54, 5).
In M întuitorul H ristos, D um nezeu a venit să slujească la picioarele
oam enilor, arătîndu-se însă mai tare decit m oartea, p e n tru ca să-i aducă
pe toţi oam enii la D um nezeu. Fericiţi sîn t cei care aveau să poată cîntări în lum ina lui H ristos,«la p linirea vrem ii», «asprim ea» T atălui faţă
de «argaţii Săi», robi ai Legii şi să poată sim ţi «m inunile din Lege»
(Psalm 118, 18), cum u a ră ta t M întuitorul : «Cel ce învaţă despre îm părăţia lui D um nezeu este asem enea unui gospodar care scoate din v istieria sa noi şi vechi» (Matei 13, 52). Căci Legea trebuie înţeleasă p rin
cele două sem ne m inunate care au precedat darea ei pe m untele Sinai :
«m ana cerească» (Ieşire, cap. 16) şi «apa din piatră» (Ieşire, cap. 17).
Fiul cel m are care era argat, era totuşi «pururea» cu T atăl Său, pe
cînd fiul cel mic, care îşi risipea averile, era m ort şi pierdut, pe m ina
vrăjm aşilor l u i ' Dum nezeu. «Casa lui Dumnezeu» este astfel «casă de
rugăciune p e n tru toate neam urile», p e n tru că în ea Dum nezeu dă celor
ce cred : «haina lor cea dintîi», «inelul dem nităţii îm părăteşti» şi mai
ales «ospăţul jertfei Sfintei Euharistii» (Luca 15, 22—23).
Din «casa de rugăciune» a T atălui Său, M întuitorul a alungat pe
neguţătorii care nu căutau m întuirea, ci slujeau idolului lăcom iei, aşa
cum Dum nezeu a pedepsit pe cei ce au pingărit vasele sfinte de la
tem plu, cum a făcut B elşaţar, regele Babilonului, ale cărui zile au fost
num ărate, cihtărite şi găsite goale de fapte bune şi stăpînirea lui
îm părţită (Daniel 5, 21—28), p en tru că nu s-a sm erit în faţa lucru rilo r
lui Dum nezeu de la T em plul Său.
R idicarea cortului sfint de către Moise este socotită opera lui D um nezeu însuşi (Evrei 8, 1—2) : «îm i voi aşeza locaşul Meu în m ijlocul
vostru şi veţi fi poporul Meu» (Leviti'c 26, 11— 12). Locul Său în acest
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locaş va fi «Sfînta S fin telo r pe tronul L egăm întului între cei doi h eru 
vimi» (Ieşire 25, 22 ; N um eri 7, 8—9 ; 1 Regi 4, 4 ; 2 Regi 6, 2), care
se num eau : «H eruvim ii m ăririi» (Evrei 9, 4). Ca parte principală a lo
caşului, «A ltarul va fi sfînt» (Ieşire 29, 37). D upă pedepsirea lui Core
şi a părtaşilor lui care s-au răz v ră tit îm potriva preoţiei levitice, p retin zind că toţi din obşte sîn t sfinţi (Num eri 16, 3), Dum nezeu a p oruncit
lui A aron cum să facă «slujbele in locaşul sfîn t şi la jertfelnic şi nu va
n ai veni m înia asupra fiilor lui Israel» (Num eri 18, 5).
Tem plul fiind sl'înt (Iona 2, 6, 8), in el trebuiau deosebite lucrările'
sfinte de celelalte : «Domnul a zis lui Aaron : Vin şi sicheră să nu beţi
nici tu, nici fiii ţăi, cînd in traţi in cortul adunării sau să vă apropiaţi de
jertfelnic, ca să nu m uriţi. Acesta este legăm întul veşnic în neam ul vos
tru ca să p u te 'i deosebi cele sfin te de cele n esfinte şi cele necurate de
cele curate ■ (Lev. 10, 9— 10). «Preoţii trebuie să înveţe poporul a deose
bi ce este sfînt de ce nu este sfînt şi să-l lăm urească ce este cu ra t şi
ce este n e c u ra t•> (Iezechiel 44, 23).
Profeţii spuneau că : «Domnul este in tem plul cel S fîn t al Său >
(Avacum 2, 20), iar in Psalm i aflăm num eroase referinţe la sfinţenia
locaşului de cult şi la ară tare a iui Dum nezeu in el : « în tru m ulţim ea
milei Tale voi in tra în casa Ta şi mă voi închina înaintea sfîn tu lu i Tău
locaş, în tru frica Ta» (Psalm 5, 7) ; «Mila T a mă va urm a in toate zilele
vieţii mele ca să locuiesc in casa D om nului in tru lungim e de zile.- (Psalm
22, 7) ; «Am iubit bunăcuviinţa casei Tale şi locaşul sălăşluirii slavei
Tale» (Psalm 25, 8 ); «Cît sînt de m ărite locaşurile Tale, Doam ne al pu
terilo r !» (Psalm 83, 1) ; «Aduceţi jertfe şi in traţi în curţile Lui. în ch in aţi-v ă Dom nului în curtea cea sfintâ a Lui» (Psalm 95, 8) ; «Aduceţi
Dom nului slavă num elui Său ; închinaţi-vă
Domnului în curtea cea
sfîn ta a Lui» (Psalm 28, 2) ; «Sfînt este locaşul Tău, m inunat în tru
dreptate» (Psalm 64, 5) ; «Intraţi pe porţile Lui cu laudă şi în curţile Lui
cu cîn tări, lăudaţi-L pe El» (Psalm 99, 3) ; «Lăudaţi num ele D om nului,
lăudaţi slugi pe Dom nul, cei ce staţi in casa Dom nului, în curţile D um 
nezeului nostru>> (Psalm 13-1, 1— 2).
b.
Locaşul de culi în N oul T estam ent. în N oul T estam ent axe loc
acea schim bare a Legii Veciîi, ca desăvirşire a acesteia prin M întuitorul Hristos, cir.d în locul Legii s rise pe tablele de piatra, voia lui D um 
nezeu este icrisă ca <b ar şi adevăr» (Ioan 1, 17) pe tablele de carne
ale inimii (Ierem ia 31, 33). P rin urm are, >teascul» viei D om nului este
«săpat» din nou, se zideşte un alt turn, un alt locaş de cult ş> se toc
mesc alţi lucrători». Cind .se spune că «teascul se sapă-, înseam nă cău
tarea, cercetarea* inim ii om ului pentru scrierea voii lui Dum nezeu
înlăuntrui ei, p entru naşterea din nou prin lepădare de sine a omului
celui vechi : -Cîţi l-au prim it, le-a dat lor putere să se Tacă fii a ‘. lui
Dum nezeu, care nu din ispită sau din poitA trupească sau bărbătească,
ci de la Dum nezeu s-au născut» (Ioan 1, 12).
«I^egea s-a dat poporului pe tem eiul preoţiei leviţilor. Dacă desăvirşirea ar ii fost prin preoţia lor, ce nevoie mai era să se ridice un
alt preot după rinduiala lui M elchisedec şi să nu se zică după rînduiala
lui A aron ? Iar dacă preoţia s-a schim bat, «urmează num aidecît şi schim 
barea LegiU (Evrei 7, 11— 12).
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P reoţia cea dintîi, «lucrătorii viei» după parabolă, au ajuns lucră
tori răi : «Pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători
care vor da roadele ei la tim pul lor» (Matei 21, 41) ; «îm părăţia lui Dum 
nezeu se va lua de la voi şi se va da neam ului care va face roadele ei»
(Matei 21, 43). Preoţia cea dintîi nu e ra o slujire a C uvîntului. căci nu
•era «har», nu era «scriere pe inim i a voii lui Dum nezeu», nu era «ere-*
dinţa», ci erau num ai «tablele de piatră ale Legii», «jertfele» şi ţinerea
Legii din team ă : «Legea s-a da* prin Moise, iar harul şi adevărul au
venit prin Iisus Hristos» (Ioarj 1, 17).
D esăvirşirea prin H ristos în preoţie şi în je rtfă stă sub sem nul
Sfintei Cruci, prin care : «Bisericii celei mai înainte neroditoare (a Si
nagogii) arum i-au înflorit lem nul Crucii, spre putere şi spre în tă rire >
(Catavasiile Crucii).
Astfel, preoţia şi cultul creştin au puternice tem eiuri scrip tu ristice, pe care se bazează întreaga trad iţie ortodoxă de cinstire a locaşu
lui sfînt al Bisericii. Tem plul iudaic, poruncit de D um nezeu lui Moise,
a fost considerat de către M ântuitorul Hristos loc de închinare pe care
l-a frecventat ca orice iudeu, num indu-1 «Casa T atălui Meu» (Luca 2,
49). Desemnîndu-1 d rep t «casă de rugăciune» (Ioan 2, 13), M întuitorul
nu-i restrînge sfera cultului şi jertfele, ci doar ara tă de%ăvîrşirea acestora. A ltădată M întuitorul a subliniat că «cel ce se ju ră pe tem plu se
ju ră pe Cel ce locuieşte în el» (Matei 23, 21). De asem enea, m ustrind
pe farisei şi cărtu rari. M ântuitorul ii întreabă : «Ce este mai m are :
darul, sau altaru l care sfinţeşte darul ? > (Matei 23, 19). A ltarul ca sursă
a sfinţirii este desigur mai m are decît darul, căci sfinţeşte darul, şi
M ântuitorul subliniază încă o calitate a altartilui, aceea că acesta este
altar aî păcii şi al împăcării, în faţa căruia cel ce aduce darul trebuie
să fie îm păcat cu sem enii săi : «Dacă îţi vei aduce darul tău la a lta r şi
acolo îţi vei aduce am inte că fratele tău are ceva îm potriva ta, lasă
d aru l tău acolo înaintea altaru lu i şi m ergi de te împacă ca fratele, tău,
apoi, venind, adu darul tău» (Matei 5, 23—24).
în m ustrarea Sa faţă de cărtu rari şi farisei, M ântuitorul continuă
să sublinieze im portanţa sfîntului a lta r şi prin cuvintele : «Cel ce se
ju ră pe a lta r se ju ră pe el şi pe toate cîte sînt deasupra lui ; cel ce ju ră
pe tem plu, se ju ră pe el şi pe Cel ce locuieşte în el» (Matei 23, 20— 21).
Deosebirea d in tre locaşul de cult al Noului T estam ent şi Tem plul
din Legea Veche este ară tată de M ântuitorul prin deosebirea în ch in ă 
torilor şi a cunoaşterii lui Dum nezeu. «Cel mai mic din îm părăţia lui
Dum nezeu este mai m are decît Ioan Botezătorul». în Noul T estam ent
este vorba de o desăvîrşire în M ântuitorul H ristos a cugetului închină
torului.
După revelaţia Noului T estam ent, «templul» este Iisus H ristos însuşi (Ioan 2, 19—21). M ântuitorul spune iudeilor care cereau de la El
■semne : «D ărîm aţi T em plul acesta şi în trei zile îl voi zidi !». Moise a
ridicat cortul lui D um nezeu în pustie, după «felul cum i s-a a ră ta t în
m unte», şi prin acest tem plu D um nezeu avea în vedere inim a om ului
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în raport cu m intea lui, care num ai în M întuitorul H ristos aveau să
se ara te ca iocaş al lui Dum nezeu, ca «fiu» al lui Dum nezeu : «Voi lo
cui în ei», in cei ce se vor asem ăna cu El, spune D um nezeu prin pro
oroci, despre D uhul Sfînt, D ătătorul de viaţă, ca Dum nezeu fără de m oarte,
ca D uhul cel veşnic, dar «comoară ascunsă în ţarină» şi adevăr al învierii
in M întuitorul Hristos.
în Legea Veche D uhul S fînt era «dat cu m ăsură», în tru c ît nu avu
sese loc «scrierea pe inim i a voii lui Dum nezeu». Acest lucru se re 
flectă în constituirea Tem plului, îm p ărţit în «sfînta» şi în «Sfînta S fin
telor». «Cortul m ărturiei» era «altar păm ântesc», corespunzător Legii
Vechi : «în el se aflau m ai întîi sfeştnicul şi m asa şi pîinile punerii
înainte ; p artea aceasta se num eşte Sfînta. Apoi, după catapeteasm a a
doua, era cortul num it S fânta Sfintelor, avînd a lta ru l tăm îierii de au r şi
chivotul Aşezământului, frecat peste tot cu aur, în care era vasul de aur
cu m ana, era toiagul lui A aron, ce odrăslise, şi tablele Legii. D easupra
erau heruvim ii slavei, care um breau a lta ru l îm păcării» (Evrei 9, 1— 5).
In cortul cel dinţii (Sfînta), preoţii aduceau jertfele în fiecare zi,
pe cînd în cortul cel de-al doilea (Sfînta Sfintelor) intra num ai arh ie
reul o dată pe an, cu jertfă de sînge, fapt prin care : «Duhul S fîn t ne
lăm ureşte că drum ul către S fînta Sfintelor nu era să fie arătat, cîtă
vrem e cortul cel dintîi (Sfînta) mai dăinuia, şi care era o pildă p entru
tim pul de faţă, şi însem na că d arurile şi jertfele ce se aduceau, nu aveau
pu tere să desăvîrşească cugetul închinătorului. A cestea erau num ai le
giuiri păm înteşti — despre m încăruri, despre" băuturi, despre felurite
spălări — şi erau porunci pînă la vrem ea îndreptării» ;Evrei 9, 8— 10).
Je rtfe le ce se aduceau in «Sfînta» sim bolizau «gîndurile.' pe care
om ul trebuia să le închine lui D um nezeu în fiecare zi. chiar dacă nu
v eneau de la «inimă». Calea către «inimă» a fost făgăduită ca tem elie
a unui alt «Testam ent» : «în vrem ea aceea voi scrie voia Mea în inim ile
lor» (Ierem ia 31, 33). Voia Sa «scrisă în inimă» o ara tă profeţia îm plinită
în M ântuitorul H ristos, care spune despre jertfele poruncite în cortul
cel dintîi (Sfînta) : « Jertfă şi prinos n-ai voit, d ar tru p m i-ai întocm it.
A rdere de tot şi jertfă p en tru păcat n-ai cerut. Atunci am zis : Iată
vin ! în capul cărţii este scris despre Mine. Ca să fac voia Ta, D um ne
zeul Meu, am voit şi Legea Ta înlăuntrul inim ii Mele» (Psalm i 39,
-9— 11).
în T em plul tru p u lu i lui Iisus, în inim a Sa, în «Si'înta Sfintelor»,
era izvorul jertfelo r arderii de tot, ca «Tem plu nefăcut de mînă», plin
de Lum ină şi de nem urire a T atălui, cum a ra tă cîntarea liturgică :
«Sfinte D um nezeule, S finte tare. Sfinte fără de m oarte». Aceste jertfa
e ra u «închinare în duh şi în adevăr» (Ioan 4, 23). Astfel, în T em plul
tru p u lu i M întuitorului, în inim a Sa, voia lui D um nezeu îşi găsea o sim 
bolizare desăvîrşită în toate lucrurile ce se aflau în Sfînta Sfintelor,
c o rtu l cel de-al doilea : «altarul de au r al tăm îierii», «chivotul de aur»,
«vasul cu m ană», «toiagul lui A aron care odrăslise», «tablele Legii»,
«heruvim ii slavei, care um breau a lta ru l îm păcării». Căci voia lui D um B. O. R. — 6
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nezeu era in acest «cort mai m are şi mai desăvîrşit, nefăcut de m ină»
(Evrei 9, 11), «aur» şi chezăşie a învierii, a «înfloririi». Aşa a fost M ân
tu ito ru l, ca «Templu viu», cînd a in tra t în lume, deci cînd S-a în tru p a t
(Evrei 10, 5).
P rin acest «cort» a tre c u t El cînd S-a adus ca jertfă , ca o «intrare
odată p en tru totdeauna în S fîntă Sfintelor... cu însuşi sîngele Său..., prin
D uhul cel veşnic S-a adus lui D um nezeu pe Sine, je rtfă fără de p rih a 
nă» (Evrei 9, 12—14). Sem nul acestei «intrări» sau «aduceri ca jertfă»
este «ruperea catapetesm ei T em plului, de sus pînă jos». Sfîntă L iturghie
redă acest m om ent al «intrării» M ântuitorului în «Sfîntă Sfintelor» ca
«îm părat», şi al «aducerii» jertfei, ca A rhiereu, prin rin,tarea de după
«Im nul H eruvim ic» : «Ca pre îm p ă ratu l tu tu ro r prim ind, pe Cel nevă
zut, în co n ju rat de cetele îngereşti». Credincioşii sîn t cei ce, în taină,
închipuie pe heruvim ii «cei curaţi cu inim a», şi de aceea, avînd puterea
vederii lui D um nezeu şi de a aduce, p rin M ântuitorul, roadele D uhului
Sfînt, ca je rtfă de «închinare în duh şi în adevăr», p rin acestea înlocuindu-se jertfe le şi prinoasele Legii Vechi din «Sfîntă». Căci se spune :
« Jertfă şi prinoase şi arderile de tot, şi jertfele p e n tru păcat n-ai voit,
nici nu Ţi-au plăcut», aşa cum se aduceau conform Legii, atunci, în
continuare, a zis : «Iată vin ca să fac voia Ta, Dum nezeule». El des
fiinţează, deci, pe cele dintîi, ca să statornicească pe al doilea. «în tru
această voinţă suntem sfinţiţi» (Evrei 10, 5— 10).
Credincioşii se sfinţesc astfel prin «jertfa tru p u lu i lui Iisus H ristos> (Evrei 10, 10), scriindu-se în inim i voia lui Dum nezeu. V iaţa lui
Iisus a devenit «Testam entul cel Nou», care nu mai este scris pe «table
de piatră», ci este «calea cea nouă şi vie pe care a înnoit-o p e n tru noi
prin catapeteasm ă, adică prin tru p u l Său» (Evrei 10, 20). A ceastă jertfă
a « străb ătu t cerurile» (Evrei 4, 14), căci «n-a in tra t în tr-o S fîntă Sfin
telor făcută de m îini — care era preînchipuirea celei adevărate —, ci
chiar în cer» (Evrei 9, 24). V iaţa lui Iisus este vădită p rin această je rt
fă ca «cerul pe păm înt», îm plinindu-se astfel voia lui Dum nezeu, « p re
cum în cer, aşa şi pe păm înt». Este o je rtfă adusă cu puterea unei
vieţi nepieritoare» (Evrei 7, 16); este «aur lăm urit în foc», călăuză a
Bisericii ca şi «stîlpul de foc» în călătoria lui Israil prin pustie. M ân
tu ito ru l a devenit prin această je rtfă şi nădejdea credinţei, «pe care o
avem ca o ancoră a sufletului, n eclintită şi tare, in trin d dincolo de ca
tapeteasm ă, unde Iisus a in tra t p e n tru noi ca înaintem ergător» (Evrei
6, 19— 20).
J e rtfa M ântuitorului a sfin ţit C uvîntul lui D um nezeu ca adevăr :
«Sfinţeşte-i în tru adevărul Tău ; C uvîntul Tău este adevărul» (Ioan- 17,
17). Săvîrşirea jertfei M întuitorului în «am intirea» Sa este tem elia lo
caşului creştin de închinare, a T em plului Legii celei noi, prin care se
sfinţesc credincioşii ca «Tem ple ale D uhului Sfînt» (I Cor. 6, 19).
După în ălţarea la cer a M ântuitorului, Sfinţii Apostoli erau în to a
tă vrem ea la tem plu, lăudînd şi binecuvîntînd pe D um nezeu (Luca 24,
53). D ar săvîrşirea sfintei jertfe euharistice nu s-a făcut nici în sina
gogi, nici la tem plu, ci în case p articulare după exem plul M ântuitorului
la Cina cea de taină (Luca 22, 12 ; M arcu 14, 15). «Faptele Apostolilor»
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ne relatează că Sfinţii apostoli «stăruiau în fiecare zi în tr-u n cuget la
tem plu», dar «săvîrşeau frîngerea pîinii prin case» (2, 46) după cum
găsim num eroase m ărturii în Noul T estam ent despre casa lui A quila
şi Priscila din Corint (Rom. 16, 3) ; casa lui Ştefana, a lui A ristobul, a
lui Narcis din C orint (I Cor. 16, 15 ; Rom. 16, 10, 11) ; oasa Lidiei din
T iatira (Fapte 16, 14— 15) ; a lui Iason din Troia (Fapte 20, 9— 11) ; a
lui Filim on din Colose (Fii. 2) ; a lui Caius din Roma (Rom. 16, 23) ; a
lui Nim fan din Laodiceea (Col. 4, 15).

c. Locaşul de cult în primele veacuri ale Bisericii creştine
Părinţii şi scriitorii bisericeşti din prim ele veacuri arată că num ele
de «eeclesia» cu sens de adunare la frîngerea pîinii care s-a d a t Bisericii
ca «Trupul lui Hristos», s-a extins şi asupra locaşului de cult în care
avea loc adunarea credincioşilor, cum ara tă p rin tre alţii : C lem ent A le 
x andrinul (Pedagogul 3, 11), T ertu lian (De idol. 7 ; De-corona m ilitis,3 ) ;
Sf. C iprian al C artaginei (Ep. 59).
P rin sec. III Sf. Ipolit spunea că iudeii şi păgînii tu lb u ra u locaşu
rile de cult prin oraşe în tim pul slujbei (C om ent. la D avid, 20). M ărturii
asem ănătoare ne dă şi Origen (Coment. la M atei, P.G. 13, 1684) şi Eusebiu al Cezareii (Ist. bis. 7, 15). Sf. Clem ent R om anul (I Cor. 41, 1) ne
spune că rin d u iala slujbei ce se săvîrşea în locaşul de închinare de că
li e preoţii com unităţii se num ea «Liturghie».
Astfel, locaşul de cult este de cea mai m are im portanţă în viaţa
Bisericii ca locul sfîn t în care locuieşte D um nezeu. După străvechi rîn duieli bisericeşti, la ridicarea u nui locaş de cult este necesară binecuv in tarea episcopului la punerea tem eliei şi în ea nu se poate face slujbă
fără să fi fost sfin ţită solemn de episcop. R ugăciunea de binecuvîntare
a lui Solomon la sfinţirea tem plului, care a lu a t locul Cortului sjînt, se
citeşte la sfinţirea fiecărei biserici, deoarece ea redă poate cel mai bine
im portanţii locaşului de cult în viaţa credincioşilor.
Solomon cere lui Dum nezeu, în această rugăciune, să asculte gla
sul poporului cind se va ruga Lui în locaşul acela ; cind va fi învins de
duşm ani ; cînd nu va fi ploaie pe păm înt ; cînd va fi foam ete sau ciu
mă şi boli m olipsitoare ; în vrem e de război ; cînd fiii lui Israel ar
păcătui, sau a r greşi îm potriva altora ; cind va fi robie şi se vor ruga
clin locul a ela, Dom nul D um nezeu să asculte rugăciunea lor ; chiar şi
pe străin u l de neam care se va ruga în acel loc să-l asculte D om nul
Dum nezeu (II Paralipom ena cap. 6, 14, 42).
Solomon, p en tru că se num ea şi era regele păcii, a p u tu t zidi locaş
lui Dum nezeu, aşa cum n u-i îngăduise Dum nezeu lui David, tatăl său,
p en tru că fusese «om de război» şi fusese nevoit «să verse sînge» (1
P aralipom ena 28, 3).
în acea rugăciune Solomon s-a în tre b at de asem enea : «Oare să fie
adevărat că D um nezeu va locui cu oam enii pe păm înt ? Dacă cerul şi
cerurile cerurilor nu Te încap, cu cît mai p uţin Te va încăpea tem plul
acesta pe care Ţi l-am zidit eu ?... Să fie ochii Tăi deschişi ziua şi
noaptea spre tem plul acesta şi spre locul acesta unde ai făgăduit să-Ţi
pui num ele Tău....» (II P aralipom ena 6, 18, 20) ; «Dum nezeul meu. să-ţi
fie ochii Tăi deschişi şi urechile Tale cu lu are am inte la rugăciunea
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care Ţi se va face în locul acesta. Şi acum , Doamne D um nezeule scoală-Te şi vino în locul de odihnă al Tău, T u şi chivotul sfinţirii Tale.
P reoţii Tăi, Doamne, se vor îm brăca în tru m intuire şi cuvioşii Tăi se vor
desfăta de bunătăţi» (II Paralipom ena 6, 40—41).
în tim pul sfinţirii tem plului, prezenţa lui Dum nezeu s-a făcut d e 
osebit de viu sim ţită, cînd norul a u m plut altarul cel nou a tît de m ult,
incit preoţii nu-şi mai p u teau face slujba, deoarece «slava D om nului
um pluse în treg locaşul» (III Regi 8, 10).
Tot astfel s-a a ră ta t slava lui D um nezeu atunci cind Moise a te r
m inat lucrările întîiului cort sfînt, după cum se spune : «Şi aşa a ispră
v it Moise lucrările. A tunci un nor a acoperit cortul adunării şi locaşul
s-a u m p lu t de slava D om nului ; şi Moise n-a p u tu t să in tre în cortul
adunării, p e n tru că-1 cuprinsese pe acesta norul şi slava D om nului um 
pluse locaşul» (Ieşire 40, 33—35).
R ugăciunea propriu-zisă de sfinţire a bisericii, pe care episcopul o
rosteşte cu faţa spre ră să rit înaintea uşilor îm părăteşti este dovada ace
leiaşi m ari însem nătăţi a bisericii, ca locaş de cult, p e n tru viaţa cre
dincioşilor :
«Tu însuţi, îm p ărate fără de m oarte şi dătătorule de lucruri m ari,
auzi-ne pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Ţie şi trim ite pe preasfîntul
Duh cel închinat şi ato tp u tern ic ca să sfinţească biserica aceasta. Um ple-o pe dînsa de lum ina Ta cea veşnică. Alege-o locaş Ţie ! Fă-o scaun
al slavei Tale ! îm podobeşte-o cu d arurile Tale cele dum nezeieşti şi
mai presus de lum e ! Fă-o să fie lum ina celor înviforaţi, lecuire celor
pătim itori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoşare ! Să fie ochii Tăi
în d rep taţi spre ea ziua şi noaptea şi urechile Tale luînd am inte spre
rugăciunea celor ce cu frică şi cu bunăcucernicie vor in tra în tr-în sa şi
vor chem a în tru to t cinstitul şi preaslăvitui num ele Tău ! Ori de cîte ori
v o r cere de la Tine, Tu să-i auzi în cer, să faci m ilă şi să fii m ilostiv
lo r ! Păzeşte-o pe ea pînă la sfîrşitul veacurilor neclintită şi jertfelnicul
cel rid icat în tr-în sa, arată-1 să fie sfinta sfintelor cu puterea şi cu l u 
c ra re a Sfîntului Duh !».
Cînd face sem nul crucii pe pereţii bisericii cu Sfîntul m ir, episcopul
spune apoi : «S-a sfin ţit această biserică în tru slava lui Dum nezeu, celui
ato tputernic, a T atălui şi a Fiului şi a S fîntului Duh, Amin».
Conform aceloraşi rînduieli vechi, biserica treb u ie sfinţită prin ci
tirea u nor rugăciuni speciale în cazul că a fost pîngărită de păgîni sau
de eretici.
Din toate acestea reiese g rija deosebit de m are ce s-a p u rta t în to t
deauna faţă de locaşul de închinare al Bisericii, p e n tru ca să-şi p ă s
treze sfinţenia, spre a fi la rîn d u -i izvor de sfinţire p e n tru sufletele
credincioşilor.

2.
Reforma protestantă din secolul al XVI-lea
şi pierderea importanţei locaşului de cult în Apus
Reform a p ro testan tă din secolul al XV I-lea este un sem nificativ
exem plu p e n tru faptul că : în lă tu ra re a preoţiei din Biserică duce la
pierderea totală a sensului a tît a jertfei, cît şi a locaşului de cult. M oti
vele reform ei p ro te sta n te au fost abuzurile Bisericii apusene m edievale
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in înţelegerea rolului preoţiei şi lucrarea ei în Biserică, abuzuri care
erau foarte asem ănătoare cu cele ale preoţiei iudaice dinainte de veni
rea M întuitorului, şi anum e acelea, de «luare în stăpînire a viei Dom
nului».
în mod cu totul nedrept, R eform a a asociat la abuzurile Bisericii
m edievale apusene, in ceea ce priveşte concepţia şi lucrarea preoţiei,
şi Biserica Ortodoxă, p en tru a concepe la rîn d u l ei o aşa-zisă «demo
craţie» în Biserică şi o nivelare totală a stru c tu rilo r bisericeşti. D arul
harului nu creează rap o rtu ri «democratice», el creează rap o rtu ri m ult
mai profunde care fac posibilă iubirea şi harul, acelea de relaţii p ărin te-fiu, ce caracterizează unicele instituţii, care se înţeleg una p rin cea
laltă, fam ilia şi Biserica, aşa cum le-a înţeles Sf. A postol Pavel, care
spunea despre fam ilie : «Taina aceasta m are este ; iar eu zic în H ristos
şi în Biserică» (Efes. 5, 32). Nici o altă instituţie din universul zidit de
Dum nezeu nu poate reda taina şi d aru l h arului şi al iubirii.
De aceea, abuzul de darul haru lu i în Biserica evului m ediu din
Apus nu poate avea ca u rm a re soluţia Reform ei şi anum e desfiinţarea
preoţiei. Dacă în Biserica m edievală concepţia p rim atului papal a fost
sursa abuzurilor de darul harului, în Biserica O rtodoxă preoţia a răm as
fidelă Bisericii Apostolice, înţelegîndu-se pe sine ca «lucrătorii cei noi»
in via D om nului, pe care D um nezeu nu o lasă fără «lucrători» care
să aducă roadele ei.
în cele două direcţii, în R ăsărit şi în Apus, pe care le-am am intit,
s-a po rn it din secolul al IV -lea, ca atitu d in i diferite în urm a ereziei
lui Arie care a dezbinat B iserica tocm ai după eliberarea acesteia de sub
tirania îm păraţilor rom ani, persecutori sîngeroşi.
Biserica O rtodoxă a p ă stra t pe H ristos, p ream ărit de către D uhul
Sfînt, ca dom n al ei şi sursă unică a un ităţii Bisericii. Cu in tu iţia cre
dinţei şi a evlaviei, Sfinţii P ărinţi ai Bisericii O rtodoxe au v ăzu t că
Sfinta E uharistie, ca m om ent h o tărîto r al Sfintei Liturghii, este tem e
lia sfinţeniei şi a unităţii Bisericii. P e n tru ei S fîn tă L iturghie nu rep re
zintă num ai dogm a m întuitoare ex p rim ată în rugăciune şi în trăire.
Dacă dogm a exprim ă p linătatea doctrinei Bisericii şi a duhului biseri
cesc, precum şi pregustarea învierii celor adorm iţi şi renaşterea u n i
versului în acest veac, tot astfel ea este şi apa lim pede în care se oglin
deşte istoria Bisericii şi a popoarelor.
P e n tru ca M întuitorul H ristos să fie cugetat liturgic şi nu în chip
raţionalist şi eretic ca adepţii lui Arie, Sfinţii P ărin ţi au îm bogăţit jertfa
Sfintei E uharistii cu întreaga viaţă a M întuitorului Iisus H ristos şi a lu 
crării Sale m întuitoare şi aşa s-a născut «L iturghia ortodoxă» ca sursă
a u n ităţii Bisericilor răsăriten e în Hristos, ca p rim a t absolut al O rien
tului. P e n tru je rtfa liturgică şi p en tru sfinţirea cuvîntului lui D um ne
zeu* din S fîntă S criptură prin ea, Sfinţii P ărin ţi au scos apoi în evidenţă
valoarea preoţiei în H ristos, cum au făcut Sf. G rigorie de Nazianz, Sf.
Efrem Şirul, Sf. Ioan G ură de Aur.
Im portanţa sfîntului a lta r p en tru je rtfa de tain ă a M întuitorului în
Sfinta E uharistie a fost subliniată în secolul al IV -lea prin ridicarea şi

86

BISERICA ORTODOXĂ R O M A N Ă

îm podobirea peretelui despărţitor
în tre sfînta sfintelor şi sfinta, cu
icoane ale istoriei m întuirii, ca o cateheză pregătitoare p en tru înţele
gerea sfintei jertfe în credinţa apostolică şi p en tru ferirea de raţio n a
lism ul eretic. Spre deosebire de tem plul din Ierusalim , unde «perdeaua1)
despărţea sfînta sfintelor de sfînta şi care prin je rtfa M întuitorului s-a
desfiinţat (Matei 27, 51) în locaşul creştin de cult ea are rolul de a p re 
găti sufletele credincioşilor p en tru sfînta tain ă ce se săvîrşeşte in altar,
a E uharistiei.
P e n tru o redare mai in tuitivă a adevărurilor de credinţă s-a folosit
p ictu ra cu scene din istoria m întuirii în to t locaşul bisericii. Un cunos
cător apusean al Ortodoxiei spunea că «cine intră în tr-o biserică orto
doxă pictată, văzînd evenim entele m întuirii redate pe pereţi, precum şi
chipurile p atriarhilor, sfinţilor şi îngerilor, va înţelege in ce m are m ă
su ră istoria m întuirii devine prezentă p e n tru creştinul ortodox în tim 
pul săvirşirii sfintelor slujbe. Cu fior se afundă credinciosul în aceste
«săli festive ale lui Dum nezeu», în veşnicie şi prin participarea la L itu r
ghie devine şi el însuşi un m em bru activ al evenim entului flin istoria
m in tu irii» 2. «Intrînd dîn tr-o biserică ortodoxă — spune la rîn d u l său
Pr. W ilhelm Nyssen, profesor de istoria artei creştine, în tr-o conferinţă
ţin u tă la K oln, în G erm ania — , credinciosul este adus în starea de a
sim ţi întreaga realitate a m întuirii dum nezeieşti p rin S fînta L iturghie
şi p rin sfintele icoane, datorită faptului că sfîntul locaş este astfel c o n 
ceput, încît totul este în d re p tat către un punct central ; întreaga încă
pere a locaşului îl transpune pe om în lum ea veşniciei inaugurată pe
păm înt prin în tru p a re a F iului lui D um nezeu şi prin m întuirea adusă
de je rtfa şi învierea Sa, evenim ente prezente în S fînta Liturghie.
Frescele din în treg u l locaş, inclusiv cele din cupole, alcătuiesc
noile puncte cardinale ale m întuirii, reprezentate în scenele principale
din Noul Testam ent, dispuse sim etric. D ar iconostasul aflat in tre sfintul a lta r şi locaşul bisericii redă prin chipuri individuale şi icoane ale
praznicelor îm părăteşti ale Ierusalim ului celui Nou in întregim ea lui,
toate evenim entele m întuirii ca şi cum a r fi unul singur.
în cupola centrală poate fi văzut M întuitorul Iisus H ristos — P a n 
tocrator — ca Stăpîn peste to t cosmosul şi care acum şade de-a d reap 
ta T atălui pînă ce va veni a doua oară la sfîrşitul veacurilor» (Wilhelm
Nyssen, Der geistliclie S in n v o n R aum und Bild (Sensul duhovnicesc al
locaşului şi al icoanei).
R ealitatea tainică şi profunzim ea d arurilor m întuirii puteau fi ex
prim ate mai bine prin icoane decît prin form ule teologice, prin care adevărul m întuirii nu p u tea fi red a t în întregim ea lui în faţa raţionalis
m ului eretic.
1. Catapeteasm a caro separă altarul de naos datează din timpul îm păratului
Constantin cel M a re ; cea mai veche ştire în acest sens provine de la istoricul
bisericesc Eusebi<u al Cezareei. Istoria bisericească 10, 4 ; vezi şi Kraus : Real-Uncyklopădie. I, Freiburg, 1882, p. 38.
2. Chr. S ch ăffer: Koim esis — Der Heimgang Mariens, în voi. «Studia patristica
et liturgica», nr. 85, Regensburg, 1985, p. 8-1.
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C redinţa în lucrarea prezentă a D uhului S fîn t care prelungeşte
prezenţa şi lucrarea lui H ristos este foarte puternică în Ortodoxie
M oştenirea Bisericii Apostolice în O rtodoxie este desăvîrşirea prin
H ristos în D uhul Sfînt.
Prin D uhul Sfînt, Sfinţii Apostoli care au fost urm ătorii lui H ris
tos l-au cunoscut pe H ristos duhovniceşte, zicînd : «Noi care l-am cu
noscut pe H ristos după tru p , acum nu-1 mai cunoaştem aşa» (II Cor.
5, 16). P rin D uhul S fîn t li s-au deschis ochii să-l cunoască duhovniceş
te pe Hristos, devenind astfel «m artorii» vieţii Sale dum nezeieşti, astfel
că H ristos din faţa ochilor lor tru p eşti a devenit H ristos inlăuntrul ini
milor lor, deschizînd ochii lor duhovniceşti prin D uhul Sfînt, care de
aceea se mai num eşte şi «M îngîietorul», căci sălăşluirea lui H ristos
in inim i este opera Lui. H ristos este acelaşi ca şi în viaţa Sa după trup,
dar p rin D uhul S fînt s-au deschis ochii lor să vadă desăvirşirea vieţii
Sale ca viaţă dum nezeiască şi să fie şi ei desăvîrşiţi în El. Astfel, prin
D uhul iSfînt, viaţa lui H ristos după tru p a ajuns 'să fie toiagul care
sfărîm ă stînca de piatră a inim ilor şi degetul lui D um nezeu care scrie
în inim i voia lui Dum nezeu, precum şi «aurul cel lăm urit în foc» pen
tru iubirea Sa faţă de oam eni şi «comoara ascunsă în ţarină», p en tru
că se află viaţa veşnică în El şi sîn t adăpaţi de D uhul Sfînt din H ris
tos ; «stîlpul cel de foc» care călăuzeşte poporul lui Dum nezeu prin în
tunericul şi pustia lumii fără Dum nezeu ; «rugul cel aprins» al iubirii
care nu se stinge niciodată, «iubirea cea plină de rîv n ă a lui Dum nezeu
Savaot», care nu are odihnă pînă nu duce pînă la capăt m întuirea pe
păm înt.
Cunoscîndu-1 pe H ristos duhovniceşte, ei sirut desăvîrşiţi în El şi
ni-1 tra n sm it nouă pe «Hristos după trup» în starea lor de desăvîrşire
in El, care fusese în viaţa Sa păm înteaseă în slavă şi în h a r : «Şi am
văzut slava Lui, slavă ca a U nuia-N ăscut din T atăl, plin de h ar şi de
adevăr... Şi din p linătatea Lui noi toţi am lu at şi h a r peste har» (Ioan
1, 14, 16).
H ristos este m işcat în inim a lor p rin D uhul Sfînt, încît ei nu rr.-u
doresc să-l vadă cu ochii tru p eşti, ca nedesăvîrşiţi, ci num ai prin Du
hul Sfînt. D uhul îl mişcă m ereu în inim a lor, îi face să-şi aducă m ereu
am inte de cuvintele Sale din Sfînta S criptură, p rin «Trupul Său» care
în S fînta E uharistie este în tr-o stare şi mai sm erită decît aceea a vieţii
Sale, în stare de jertfă.
De aceea num ai D uhul Sfîrut ne sădeşte pe H ristos în inim i, ca să
nu răm înem cu El în afară, p en tru ochii trupeşti. Icoanele, în trucît sînt
rod al credinţei prin care D uhul S fîn t mişcă pe H ristos in inimi, proslăvindu-1 ca Domn, deoarece este binefăcătorul m întuirii, s în t form a cea
m ai desăvirşită de redare a evenim entelor m întuirii, de zugrăvire a lui
Hristos, aşa cum l-a «zugrăvit» Sf. Pavel prin grai galatenilor (Galateni
3. 1).
*
A-L prezenta pe H ristos fără im aginea Sa desăvîrşită prin D uhul
Sfînt, înseam nă a-L prezenta «trupeşte», fără D uhul Sfînt, înseam nă
doar a-L im pune unor inim i, nu a-L scrie în inim i, înseam nă a copleşi
3. Pr. Prof. Dumitru S tă n ilo a e : Convorbiri duhovniceşti, în voi. Convorbiri
duhovniceşti, editat de Protos. Ioanichie Bălan, Episcopia Romanului şi Huşilor,
1988, p. 43.
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cu H ristos şi nu a pătrunde la inim ă cu H ristos în D uhul S iînt, înseam 
nă a-L prezenta pe D um nezeu aşa cum nu era El in «uraganul», în
cutrem urul, sau în focul ce s-au a ră ta t proorocului Ilie în peştera de pe
m untele Sinai, pe cînd El era num ai în «susurul cel lin» şi pătrunzător
la inim ă a harului. D espre El, profetul Z aharia spusese că lucrarea lui
are loc «nu prin oştiri sau prin forţă, ci prin D uhul Meu» (Zah. 4, 6),
iar profetul Isaia a pro feţit acelaşi lucru despre lucrarea lui H ristos in
D uhul S fînt : Iată, Fiul Meu pe care l-am ales, iubitul M eu în tru care
a binevoit sufletul Meu ! Pune-voi D uhul Meu peste El şi judecată
neam urilor va vesti. Nu se va certa, nu va striga, nu va auzi nim eni pe
uliţi, glasul Lui. T restie striv ită nu va frînge şi feştilă care pîlpîie nu
va stinge, pînă ce nu va duce la biru in ţă judecata. Şi în Num ele -Lui
vor nădăjdui popoarele» (Matei 12, 18—21).
De aceea, «statuile» sîn t o form ă trupească de p rezen tare a lui
Hristos. Tot astfel a r fi şi «m inunile» în num ele lui H ristos, care nu se
pot com para cu m îngiierea în H ristos p rin D uhul Sfînt. «Forţarea
inim ilor» in num ele lui H ristos este o nedesăvîrşire în credinţă, o lu crare
fără D uhul Sfint, fără m îngiierea Lui în Hristos şi fără plinătatea
D uhului.
în secolul al IV-lea, atunci cînd O rtodoxia se străd u ia să redea viaţa
lui H ristos şi je rtfa Sa în L iturghie prin D uhul S fînt p e n tru cei tru 
peşti, ca să afle calea u nităţii Bisericii, atunci Biserica din A pus şi-a
luat ca principiu al un ităţii prim atul papal, lăsînd în um bră L iturghia
şi, p rin aceasta, sfîntă je rtfă a D om nului şi im portanţa locaşului de
cult. «Aspectul de m ister şi de jertfă al Sfintei L iturghii a răm as în
um bra, oînd în Apus, pe prim ul plan, s-a pus în evidenţă num ai m ijloci
rea harului prin S fîntă L iturghie ; tot astfel, catapeteasm a a fost înlo
cuită cu banca p en tru îm părtăşanie»
Biserica din A pus s-a concentrat asupra d rep tu rilo r sale prim aţiale, asupra m isiunii în num ele lui H ristos v ăzu t cu ochii trupeşti,
înainte de proslăvirea Sa in Biserică p rin D uhul Sfînt. Accastă în v ăţă
tu ră a ei despre Biserică s-a şi num it, de aceea, «hristom onism », deoa
rece se referea num ai la viaţa lui Iisus în tru p , şi nu cuprindea şi
desâvîrşirea în H ristos p rin D uhul Sfînt. Această în v ăţătu ră a fost
urm ată de tendinţa vădită de a im pune cu forţa cuvîntul lui Dum nezeu,
tendinţă care a provocat reacţia contrară a Reform ei protestante.
Bisericile Reform ei au m oştenit de la Biserica m edievală tendinţa
de a pune în um bră lucrarea S fîntului Duh prin Sfintele Taine şi prin
locaşul de cult. R idicîndu-se îm potriva preoţiei, aşa cum era ea con
cepută în evul m ediu în Apus, Bisericile Reform ei au în lă tu ra t şi Sfin
tele Taine, şi sfîntul a lta r al locaşului de cult. C ăutînd să coboare pe
D um nezeu în lum e, din transcendenţa în care fusese ridicat, împreun";
cu Biserica, deasupra lum ii, în concepţia m edievală, Reform a a iniţiat,
nolens-volens, o întinsă secularizare şi a locaşului de cult, ca pe o a n ti
teză faţă de teza m edievală.
Cu conştiinţa m eritelor de a cobori pe Dum nezeu şi a-L aduce pe
păm înt, Reform a, dar m ai ales cultele neoprotestante. am estecă pe
Dum nezeu cu lum ea, cu a tît mai m ult cu cît condam nă abuzurile sco
•4. Klaus G a m b e r: Hciligc Zeiten,
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lastice. Dar, denom inaţiunilor care au p relu a t acest principiu al R efor
mei. le răm îne închisă adincim ea prezenţei lui D um nezeu în lum e prin
Hristos, în D uhul Sfînt, şi pe nedrept, şi cu m ultă vinovăţie, asociază
ele la abuzurile scolastice, şi Biserica Ortodoxă.
P rotestul îm potriva Bisericii m edievale apusene s-a concretizat în
im punerea principiului «sola scriptura», deoarece se socotea că era
necesară o întoarcere la C uvîntul lui Dum nezeu «pur» din S fîntă S crip
tură, fără Biserică. P rin acest principiu s-a deschis cale largă raţionali
zării pînă la abuz a C uvintului lui Dum nezeu, în afara lucrării D uhului
Sfînt în Hristos.
Dacă am com para cele trei Biserici — Rom ano-Catolică, P ro testan tă
şi O rtodoxă —, cu trei păstori, am vedea atunci cum : în catolicism se
ajungea la «baterea» oilor ; in protestantism se «aleargă» după ele cu
toate m ijloacele raţionale ; iar în ortodoxie păstorul «merge înainte»
şi oile vin după el (Ioan 10, 4). P e n tru că e vorba de lucrarea de sfin
ţire a C uvintului lui Dum nezeu p rin S fin ta Liturghie, prin toate S fin
tele Taine, prin locaşul de cult, şi toate acestea la un loc, p rin lucrarea
preoţiei adevărate. Căci pe ned rep t şi în zadar Bisericile Reform ei au
asociat O rtodoxia concepţiilor şi a b u z u rlo r Bisericii m edievale apu
sene, în ceea ce priveşte T aina Preoţiei.
A stfel, spre deosebire de B iserica Rom ano-Catolică, Bisericile Re
form ei şi cultele neoprotestante au în tîln it în Ortodoxie o Biserică în
care g rija faţă de S fin ta Liturghie, de locaşul de cult şi de preoţia harică — iar nu juridică — , constituia stîlpul vieţii ei în H ristos, în tra 
diţia ei, care s-a co n tu rat a tît de bine încă din secolul al IV-lea, adică
la vrem ea de încercare, din care s-a cristalizat «aurul cel lăm u rit în
foc» al acestei T radiţii, pregătind «m erindea» credinţei p e n tru drum ul
lung p rin pustiul dezbinării d in tre Biserici.
In nici o altă Biserică nu sîn t legate a tît de strîn s în tre ele viaţa
liturgică şi lucrările sfinte, cultul şi locaşul de cult ca în Biserica
O rtodoxă \ in ea L iturghia a in fluenţat a tît de m ult locaşul bisericesc,,
încît ea poate fi săvîrşită la valoarea ei reală şi în deplinătatea ei num ai
într-o biserică ortodoxă. Tot ce există şi are loc în sfîntul locaş u rm ă 
reşte un singur scop, acela ca prin săvîrşirea jertfei p en tru com uniune
să se păstreze u n itatea interioară şi cea din afară... A rta nu are ca
scop doar să unească cele văzute cu cele nevăzute, cele dum nezeieşti cu
cele om eneşti, ci ea vrea să îndrum e şi să înveţe, pentru ca adevărurile
veşnice să p ătru n d ă în sufletul om ului pe calea sim ţurilor, să prirtdă
rădăcini adînci în el şi să devină una cu el. Căci num ai din unirea
dintre cele dum nezeieşti cu cele om eneşti se poate ajunge la îndum nezeirea om ului... Pe sfîntul altar, pe care însuşi Dom nul este jertfit,
se află şi C uvîntul lui D um nezeu cel vorbit şi arătat, şi anum e Sfinta
Evanghelie, adică, aşa cum spune Sf. G herm an al C onstant;nopolului,
parusia, prezenţa Fiului lui Dum nezeu, aşa cum a fost El văzut p rin lre
noi. Legătura d in tre a lta r şi Si'înta S criptură în locaşul bisericesc ara tă
u n itatea de esenţă d intre Logosul jertfit şi Logosul vorbit. însăşi S fîntă
S criptură este un lucru sfînt care nu m ijloceşte num ai cunoştinţe su p ra
n atu rale pentru cititori şi ascultătorii ei, ci şi viaţă dum nezeiască»5.
5.
M ichael Tarchnisvili, Liturghia bizantină
m uniunii 3n dogmă, W urzburg, 1938, 14— 16 passim.
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C ăutînd în S fînta S criptură C uvîntul lui Dum nezeu aşa-zis «pur»
p rin în lă tu ra re a preoţiei, a Sfintelor Taine şi a locaşului de cult, Bise
ricile Reform ei au răm as ca «litere care omoară» in loc de «Duhul
care face viu».
însăşi S fînta S criptură, ca şi C uvîntul lui D um nezeu, este o taină
a «aducerii am inte» a acestuia p rin lucrarea D uhului S fînt în Hristos.
Ia r ucenicii care au fost desăvîrşiţi la «lucrarea slujirii» prin Duhul
Sfînt, prim iseră de la H ristos şi porunca : «In dar aţi luat, in dar să
daţi» (Matei 10, 8). De aceea «scrierea in inimi» a C uvîntului lui Dum 
nezeu, «sfinţirea» Lui, îm părtăşirea lui ca «pîine», ca să nu fie «piatră»,
sau «aguridă», care strepezeşte dinţii, «slujirea Cuvîntului», toate sint
“o poruncă a M întuitorului.
De aceea, nu num ai locaşul de cult este de a tita im portanţă în
Biserică, ci şi «lucrătorii viei», ca organe ale D uhului Sfînt, ca «slugi
ale Stăpînului», care i-a botezat cu Duh S fînt şi p rin ei botează cu
Duh S iîn t in Biserică.
L ucrarea de sfinţire a C uvîntului lui D um nezeu, de aducere a
lui am inte din S fînta S criptură unde se află sub form ă de literă, 'şi
scriere a lui în inim i,
ca «duh care face viu», este lucrarea fundam en
tală a Bisericii, p e n tru care Sfinţii Apost°li n_au v0*1 «să lase slujirea
C uvîntului spre a servi la mese». N -au v ru t să schim be slujirea M ăriei
p en tru slujirea M artei.
Sfinţii Apostoli înşişi îndrum au : «Pe Domnul H ristos să-L sfinţiţi
în inim ile voastre» (I P etru 3, 15). Num ai in Biserica lui Dum nezeu
C uvîntul Său se face «auzit», se face sim ţit cu inim a, deoarece acolo
este căldura D uhului S fînt şi »har p este har». A ceastă căldură e .te cu
to tul altceva decît «litera care om oară» şi ea se exprim ă prin chipuri,
culori şi sfinte icoane ca rod al D uhului S fînt care scrie şi mişcă
C uvîntul, sădindu-1 in inimi ca pe «săm înţa cea bună» (Matei 13, 24).
Apa caldă, sau căldura ce se toarnă în Sfîntul P otir după sfinţirea
darurilor, nu este num ai un sim bol al Sfîntului Duh
care a făcut
începutul m întuirii şi sfinţirii
lumii prin întruparea lui H ristos şi a
desăvîrşit-o prin pogorîrea Sa asupra Sfinţilor Apostoli la Cincizecime ;
această «căldură» este şi un sim bol al Sfinţilor care prin unirea cu
S finta E uharistie devin una în D uhul S iînt. D upă cum această căldură
se am estecă cu fervoarea sîngelui lui Hristos, alcătuind cu El o unitate,
tot astfel sfinţii sint prezenţi în fluviul iubirii dum nezeieşti fierbinţi şi
devin una cu D um nezeu ca popor sfînt. Fiind u n iţi cu Dom nul aici şi
în cer, ei mijlocesc p e n tru noi
în faţa Tronului lui D um nezeu pe de o
parte, iar pe de altă p arte se află îm preună cu D om nul prezenţi între
noi, luînd p arte cu noi la S fînta Je rtfă şi alcătuind îm preună cu noi
'com unitatea m are care uneşte cerul cu p ă m în tu lB. P rin căldura cre
d inţei lor «plină de D uhul Sfînt», je rtfa M întuitorului ajunge pînă la
noi prin S fînta E uharistie tot atît- de fierbinte în dragostea Sa plină
de rîvnă p e n tru noi, ca şi în vrem ea Sfinţilor Apostoli.
6. Ibidem, p. 59.
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De areea, C uvîntul lui Dum nezeu în tru p a t în L iturghie nu e doar
o teorie pentru raţiune, cît mai ales o sfinţire pentru inim a om ului,
pentru că om ul este cu m ult mai m ult inim ă decît raţiune. Inim a
om ului este «tem plul» lui D um nezeu nefăcut de m înă (Fapte 7, 49— 51)
şi ea se sfinţeşte în 3 iserică prin Sfintele T aine p rin care C uvîntul lui
Dum nezeu devine «lum ină», nu doar o teorie : «Pacea lui Dum nezeu
care covîrşeşte toată m intea să dom nească în inim ile voastre» (Fiîipeni 4, 7).
A pariţia in vrem ea noastră a unei teologii a im aginilor a r putea
duce la o in fluenţare a poziţiei exclusiviste a «Cuvîntului» în teologia
protestantă şi la o deschidere a ei către Sfintele Taine ca loc de în tîlnire în tie C uvînt şi T a in e 7.
P rin urm are, departe de a constitui o piedică în calea C uvîntului
lui Dum nezeu, Preoţia, S fin tele Taine, Locaşul de cult şi toate m ăsurile
luate de Biserică p en tru tră ire a şi ap ărarea adevărurilor m întuirii,
constituie calea cea mai bună de sădire a C uvîntului lui Dum nezeu în
sufletele credincioşilor. A ceastă T radiţie S fîntă de trăire a M întuitorului H ristos ca şi Sfinţii Apostoli este aurul şi tezaurul cel scum p al
O rtodoxiei, p e n tru că, aşa cum ara tă S fîntul Apostol Pavel, există
deosebiri m ari în m odul de a propovădui pe H ristos : «Tem elia este
Hristos-; de zideşte cineva pe tem elia aceasta aur, argint, pietre scum pe,
lemn, fîn, paie, lucrul fiecăruia se va lăm uri, căci focul îl va arde'; iar
lucrul căruia va arde se va păgubi, el însă se va m întui, dar aşa ca prin
foc» (I Cor. 3, 12— 14).
A ceastă S fîntă T radiţie a Bisericii O rtodoxe s-a cristalizat în vre
m uri de încercare, cînd Hristos, ca M irele Bisericii, era lu at de către
cei care nu-L tră iau în com uniune, ci îşi căutau prin El slava lor pro
prie ; dur Biserica adevărată. M ireasa lui Hristos, s-a îngrijit de p ă stra 
rea lui ca M ire al ei, după profeţia Dom nului însuşi : «Pot oare priete
nii M irelui să postească a tîta vrem e cît M irele este cu ei ? D ar va veni
o vrem e cînd M irele se va lua de la ei şi atunci vor posti» (Matei 9, 15).
După prim ele trei secole de persecuţii sîngeroase, cînd H ristos a fost
p e n tru Biserică «stîlp de foc» în călătoria ei prin pustie, atunci, odată
cu încetarea persecuţiilor şi libertatea Bisericii în secolul, al IV-lea,
Biserica s-a- acoperit cu H ristos ca şi cu un «nor um bros» cu acoperăm intul dogm elor şi slujirea Sfintei Je rtfe şi a întregii vieţi a M întuitoru lu i în S fînta Liturghie, p en tru ca să nu se usuce «săm înţa bună a
credinţei» la arşiţa raţiunii om eneşti a ereziilor care sem ănaseră dezbi
nare în Biserică.
Cultele neoprotestante nu-1 pot avea pe H ristos deplin p en tru că
nu l-au prim it de la Sfinţii Apostoli. La judecata din urm ă, ortodocşilor
li se va cere m ult de la D um nezeu p en tru că li s-a dat m ult. P en tru
cultele neortodoxe judecata va fi m ai uşoară, p en tru că nu li s-a dat
m ult. Cei care de-a lungul istoriei zbucium ate a Bisericii au răm as cu
«puţin» în credinţa lor, aşa cum sînt Bisericile Reformei, vor fi judecaţi
de Domnul după «puţinul» pe care l-au prim it, şi ei înşişi sînt cei care
7.
Fr. ţ*rof. Dr. D. Stăniloac, Revelaţia prin acte. cuvinte şi imagini, în «Ortodoxra», XX (196?.) n-r. 3, p. 3G.
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caută adevărul în plinătatea lui apostolică, fiind deschişi p e n tru un
dialog al credinţei şi p e n tru adîncirea credinţei m întuitoare.
Dar cei care au prim it m ult în tezaurul credinţei Bisericii lor, şi-l
părăsesc p en tru «puţinul» credinţei altora, aceia vor fi aspru judecaţi
la venirea D om nului, ca unii care nesocotesc darul m întuirii, încred in ţat
de M întuitorul S finţilor Apostoli şi urm aşilor lor şi ca unii care dezbină
Biserica lui Dumnezeu.
De aceea, cel căruia i s-a d at să aducă în dar aur la picioarele
P runcului din peştera B etleem ului, nu e cu putinţă să-l schim be cu
d arurile de tăm îie sau de sm irnă ale altor culte. Căci un lucru este
ştiut, că la fiecare din cei trei magi, după cum le este darul, tot aşa vor
fi şi roadele care le vor aduce prin răb d are : unul o sută, altul şaizeci,
altul treizeci (Matei 13, 23).

3. Deosebirile dintre locaşul de cult al Bisericii Ortodoxe
şi «casa de rugăciune» a cultelor neoprotestante
Din cele expuse reiese că B iserica O rtodoxă cinsteşte mai m ult
decît toate celelalte Biserici şi culte neortodoxe locaşul de cult prin
care se sfinţeşte cuvîntul lui Dum nezeu din S fîntă S crip tu ră ca har, şi
p rin care îşi capătă sens preoţia şi ierarhia Bisericii.
Locaşul de cult este mai m ult decît o «casă de rugăciune», p en tru
că a existat de la început credinţa profundă că în el locuieşte D um ne
zeu însuşi ; de asem enea locaşul de închinare a fost văzut întotdeauna
în strînsă legătură cu com unitatea credincioşilor care se adună în ea.
Nu se poate da un num e unei ad u n ări fără a se desem na prin aceasta
şi locul în care se adună e a 8. S fîntul Apostol Pavel îl num eşte «casa
lui Dum nezeu» şi «Biserica lui Dum nezeu celui viu, stîlp şi tem elie a
ad ev ăru lu i'’ (I Tim. 3, 15).
în calitate de «Trup al lui H ristos», Biserica este strin s legată de
locaşul de închinare în care se revelează în modul cel mai profund
acest caracter al ei de «Trup al lui Hristos», iar fără com unitatea de
credincioşi adunată în locaşul de închinare pentru împărtăşirea cu
T rupul şi Sîngele Dom nului în S fîntă E uharistie prin lucrarea preoţiei
nu se poate m enţine sobornicitatea Bisericii ca Trup al Ini H risto s9.
în acest locaş de închinare credincioşii nu se adună p entru a se
ruga indivdual, ci p en tru a avea p ărtăşie la acelaşi H ristos euharistie 10.
Deosebirea lim pede d in tre «casa particulară» şi «biserica locaş de
închinare», o face însuşi Sfîntul Apostol Pavel cînd se adresează corintenilor : «Nu aveţi case în care să m încaţi şi să beţi, sau dispreţuiţi
cum va biserica lui D um nezeu şi ruşinaţi pe cei lipsiţi ?»(I Cor. 11, 22),
num ind astfel locaşul de închinare «biserica lui Dumnezeu».
C hiar atunci cînd în Noul T estam ent locaşul de închinare este
n u m it «casă», totuşi se face pom enirea de «sfîntul altar» din acea casă
(I Cor. 9, 13), p en tru săvîrşirea Sfintei Euharistii.
8. Idem, Spiritualitate şi com uniune 3n Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, p. 31.
9. Ibidem.
10. Ibidem.
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F ără adunarea creştinilor în locaşuri de închinare în care se în tă
reau îm preună în credinţă prin «rugăciuni şi cîntări duhovniceşti»
(Efes, 5, 19) şi cu credinţa în prezenţa şi lucrarea lui D um nezeu prin
S fîn ta E uharistie, creştinism ul nu s-ar fi p u tu t m enţine H.
Locaşul de închinare e lu a t de Sf. Apostol P etru ca model p en tru
zidirea şi sfinţirea tem plului celui viu al credincioşilor : «Z idiţi-vă ca
p ietre vii, casă duhovnicească» (I P etru 2, 5), idee reluată şi în «Păsto
rul» lui H erm a, una din scrisorile părin ţilo r apostolici. In viziunea lui
H erm a, pietrele neşlefuite de lîngă tu rn , care este sim bolul Bisericii,
sînt cele care prin S fintele T aine îşi vor găsi locul in zidul viu al
Bisericii lui Hristos.
A taşam entul faţă de casa Dom nului aduce binefaceri a tît de m ari
p e n tru zidirea sufletească, încît credincioşii pot spune cu cuvintele din
Psalm i : «Mai bine este o zi în curţile Tale, decît mii între străini ; mai
bine să fiu lepădat în casa lui Dum nezeu, decît să locuiesc în locaşurile
păcătoşilor» (Psalm 83, 11) ; «Ne vom um ple de bunătăţile casei Tale ;
sîin t este locaşul Tău, m inunat în tru dreptate» (Psalm 64, 5) ; «Doreşte
şi se sl'îrşeşte sufletul m eu după curţile Dom nului» (Psalm 83, 2) ;
«Fericiţi sînt cei ce locuiesc în casa Ta ; în vecii vecilor Te vor lăuda»
(Psalm 83, 5) ; «Fiind răsădiţi în casa D om nului, în curţile D um nezeului
nostru vor înflori» (Psalm 91, 13).
Slujbele din locaşul de închinare reînnoiesc prin acte simbolice,
prin lecturi, rugăciuni şi cîntări întreaga tain ă m întuitoare a vieţii
M intuitorului H ristos de pe păm înt. în convingerea şi practica Bisericii
O rtodoxe s-a p ă stra t pînă astăzi nedim inuată legătura indisolubilă dintre
jertfa lui H ristos în S fîn ta Euharistie şi biserica — locaş de cult, în
care credincioşii aveau sentim entul sfinţeniei acestui locaş, credinţa că
el este «casa lui Dum nezeu» în care ei întîlnesc in mod deosebit pe
Dum nezeu, care-i adună în treo laltă şi-i sfinţeşte 12.
Obiecţiunile cultelor neoprotestante că «D um nezeu nu locuieşte în
tem ple făcute de m îini om eneşti» (Fapte 7, 48—49 ; 17, 24) sînt n eîn te
m eiate, deoarece locurile nem enţionate din Sf. S criptură ara tă că D um 
nezeu nu trebuie confundat cu idolii, că El locuieşte în inim ile oame
nilor ca «tem ple ale D uhului Sfînt» (I Cor. 3, 16), dar care, ca «tem ple
ale D uhului Sfînt», se sfinţesc num ai de la «altarul lui D um nezeu
rîn d u it pe păm înt» în care «petrece num ele Său» (III Regi 9, 3).
La crearea om ului, Dum nezeu a sfin ţit tru p u l acestuia prin cuvîntul
Său care-1 făcea p ărtaş la d arurile nem uritoare ale D uhului Sfînt, iar
în Eden a aşezat locaşul sfinţeniei Sale prin porunca de a nu m înca şi
a nu se atinge de pom ul cunoştinţei binelui şi răului. Apoi Dum nezeu
«a plecat» de la faţa om ului, d ar nu p en tru a-1 părăsi, ci p en tru a locui
în inim a lui ca în tr-u n tem plu şi astfel ca om ul să-i aducă p rin D uhul
Sfînt închinare şi pream ărire. In acest fel, cele trupeşti ale om ului
erau îm brăcate în haina lum inoasă a vieţii veşnice, în tran sfig u rare şi
în bucuria D uhului Sfînt. în u rm a păcatului străm oşesc A dam nu se
mai putea închina, nu m ai avea în paradis altar al sfinţeniei, de aceea
11. Ibidem, p. 32.
12. Jbidem, p. 33—34.
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şi tru p u l lui e n um it acum de D um nezeu : «păm înt» care se întoarce
în păm înt. Ochii lui cei duhovniceşti, cei dinlăutru, se închiseseră şi
se deschiseseră cichii tru p eşti cu care «a văzut că este gol».
S finţirea oam enilor p rin M întuitorul H ristos este ca o naştere din
nou cu tru p u l, ca o «deschidere a ochilor duhovniceşti» p en tru cunoaş
terea lui D um nezeu şi p en tru m întuire. După ce a slu jit p en tru această
ren aştere a oam enilor, M întuitorul a plecat de la faţa lor p e n tru a
locui în ei p rin D uhul Sfînt. A stfel, El a zidit din nou a lta ru l sfinţeniei
Sale şi izvor al sfinţirii pe păm înt prin Sfînta E uharistie, zicînd :
«Aceasta să faceţi în tru pom enirea Mea» (Luca 22, 19). A stfel, prin
S fîn ta E uharistie, oam enii capătă din nou haina lum inoasă a tru p u lu i,
în bucuria D uhului Sfînt, în legătură indisolubilă cu biserica-locaş de
cult, în care locuieşte je rtfa Sa, ca izvor de sfinţire, spre îm plinirea
profeţiei : «Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele m întuirii»
(Isaia 12, 3).
P reţu irea şi închinarea în Tem plul din Ierusalim a fost un lucru
de căpetenie în viaţa şi activitatea M întuitorului. Căci nici atunci cînd
a spus sam arinencii : «Vine vrem ea cind nici pe m untele acesta, nici
în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui... adevăraţii închinători se vor
închina T atălui în duh şi în adevăr» (Ioan 3, 21, 23), M întuitorul nu
în lătu ră locaşul de cult, ci vorbeşte despre roadele sfinţirii oam enilor
in H ristos şi de
schim barea T em plului de la Ierusalim odată cu schim 
barea jertfei şi a preoţiei în Legea cea nouă. M întuitorul n-a v en it
pen tru în lătu rarea preoţiei şi a tem plului, ci p e n tru înnoirea şi desăvîrşirea lor, căci e m ult mai comod să înlături, decît să înnoieşti şi să
desăvîrşeşti. D ar Dum nezeu nu lucrează ca oam enii, oricîte justificări
a r exista p en tru o Reform ă, p e n tru înlăturare a abuzurilor Bisericii
m edievale, căci abuzul nu desfiinţează uzul.
De asem enea, locul biblic din Evanghelia de la M atei (18, 20), in
care se ara tă că «unde vor fi doi sau trei adunaţi în num ele Meu, acolo
voi fi şi Eu în m ijlocul lor», nu se spune că nu e necesar locaşul de
cult. P o triv it contextului Sfintei Scripturi, textul de mai sus trebuie
înţeles ca pe o adunare în locraşul de închinare «acolo unde pe sfîntul
a lta r se află M întuitorul H ristos, care a făgăduit că răm îne cu ucenicii
Săi pînă la sfîrşitul veacurilor, ascultîndu-le rugăciunea şi sfinţindu-i.
T extul citat a ra tă configuraţia stru ctu rală a Bisericii lui D um nezeu ca
adunare a doi sau mai m ulţi, şi nu doar a unuia singur», aşa cum a
fost num ai M întuitorul H ristos ca Dumnezeu. Oam enii însă se m întuiesc num ai ca Biserică de la doi sau tre i adunaţi în num ele Său adică
în E vanghelia şi je rtfa D om nului, căci num ai astfel poate locui în ei
D uhul S fîn t care-i călăuzeşte la tot adevărul, conform ecleziologiei
apostolice şi a celei ortodoxe care este deosebită de cea rom ano-cato
lică a p rim atului papal.
Deosebirea d in tre locaşul de cult al credincioşilor ortodocşi şi
în tre «casele de rugăciune» ale neoprotestanţilor este, deci aceea că
biserica este locaş sfin ţit în care se săvîrşesc Sfintele Taine, îndeosebi
S fînta E uharistie în cadrul Sfintei Liturghii, în tim p ce «casele de
rugăciune» sîn t sim ple clădiri de adunare publică în care, în afară de
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rugăciune, cîntări şi cuvîntări, nu se săvîrşeşte nim ic sfînt, deoarece
cultele neortodoxe care obişnuiesc să se roage în astfel de case nu au
nici preoţie, nici Sfintele Taine 13.
In tru cît orice slujbă dum nezeiască începe de la sfîntul altar al
locaşului de cult, tot aşa în d ep ărtarea de sfîntul a lta r sau în lătu rarea
lui, duce la pierderea tu tu ro r b u nurilor duhovniceşti pe care ni le con
feră M întuitorul H ristos :
«Cei ce nu cred şi nu pream ăresc pe H ristos p rin Sfintele Taine ale
Bisericii pot avea o oarecare legătură îm puţinată cu Hristos, potriv it cu
;puţinul pe care îl prim esc din El, dar ei nu sîn t încorporaţi deplin în
trupul lui Hristos, nu sînt «în in teriorul Casei Lui», ci se află în ju ru l
ei, mai aproape sau mai departe, prim ind din casa in care se află El o
lum ină îm puţinată, nedeplin clară şi care le dă puterea de a creşte
spre unirea cu um anitatea Lui desâvîrşită, deci cu El însuşi ; fericirea
de care se vor bucura ei va fi pe m ăsura lum inii ce au prim it-o de la
El p rin Taine şi a înţelegerii ce au avut-o faţă de El» K.
De aceea, la în treb area dacă credincioşii ortodocşi se pot ruga în
locaşuri de cult neoprotestante, in «case de rugăciune», trebuie să răs
pundem că, deşi credinciosul se poate ruga lui Dum nezeu oriunde,
totuşi, num ai în locaşul bisericesc ortodox se săvîrşeşte Sfîntă L iturghie
şi este prezent H ristos, Cel ce preface pîinea şi vinul in întregim e în
T rupul şi Singele Său p en tru îm părtăşanie, iar în tru c ît fără învierea
cu H ristos prin S fîntă îm părtăşanie nu ne putem m întui, tot astfel nu
ne putem m întui p rin rugăciunea în locaşuri de cult neortodoxe
rugăciunea în aceste locaşuri este ca un gînd la Dum nezeu care nu tre 
buie să ne părăsească în nici un loc, dar oriunde trebuie să ne rugăm
lui H ristos cel adevărat, iar nu unuia răstălm ăcit de cei ce nu l-au
p rim it deplin de la Sfinţii Apostoli ca şi cultele neoprotestante ,s.
U nirea deplină cu H ristos este posibilă num ai prin S fîntă E uha
ristie, fără de care om ul nu se poate num i «fiu al Tatălui» şi nici p u r
tător al D uhului S fînt în H ristos ; rugăciunile ne aduc ajutor şi sfinţire
de la D um nezeu căci locaşul bisericesc e lum ea nevăzută a sfinţilor în
ju ru l lui H ristos şi nu doar loc de adunare în tre •am enii adunaţi să-şi
exprim e sentim entele lor lf’.
P rin credinţă oamenii dobîndesc în H ristos bucuria învierii care
îi m ută în H ristos ca în păm întul făgăduinţei, în viaţa Lui fără de
m oarte pe care El a scos-o la lum ină p rin je rtfa şi învierea Sa, iar
D uhul S fîn t îi m înă pe oam eni în H ristos, trecîndu-i din slavă în slavă
pînă la desăvîrşirea lor în H ristos, cînd tru p u l lor devine şi el m orm înt
p en tru păcat, iar duhul în care s-au renăscut devine una, un cuget cu
Hristos p rin T aina Sfîntului Botez, ca asem ănare cu H ristos în
m oarte, şi prin taina Sfintei E uharistii ca unirea în tr-u n singur duh cu
Hristos.
13. Pr. Dr. Ioan Mircea, S/în/a Scriptură şl Biserica, în voi. «Convorbiri
duhovniceşti», p. 260.
14. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Convorbiri duhovniceşti, p. 20.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
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Tocmai p rin acest lucru locaşul de închinare este indisolubil legat
•de m întuirea in Hristos. A ltarul locaşului de închinare este m orm întul
Dom nului în care El se află p erm anent în stare de jertfă. în acest
locaş sfînt, cei ce se adună se adună cu bucuria înm orm întării lor cu
Hristos, unde prin S fintele Taine şi tru p u l lor devine m ort p e n tru păcat
în tru asem ănarea tru p u lu i lui H ristos, devine azimă, locaş de dreptate
şi al faptelor bune, p en tru că num ai cei ce îşi om oară tru p u l învie cu
duhul in H ristos. Ei devin una cu H ristos în urm area lui H ristos şi
asem ănarea cu El şi apoi devin un singur duh şi întreolaltâ ca Biserică
— T ru p al lui H ristos. In locaşul sfînt de cult unirea cu H ristos ne
face cosangvini cu El, p rin bucuria înm orm întării noastre cu El şi învie
rea în acelaşi duh cu El şi b iru in ţa asupra morţii.
Cultele neoprotestante nu au interes pentru mărturisirea păcatelor,
pentru asemănarea cu Hristos, p en tru azima trupului şi im itatea duhului
în Hristos, p en tru starea perm anentă de jertfă în Hristos. De accea,
lucrarea lor nu va putea fi niciodată aur al credinţei şi jertfei, ci doar
«tăm îie» a cuvîntului propovăduit, dar neslujit, nescris in inim ă şi
nesfinţit.
Biserica, în sensul de locaş este astfel locul unde ne întîlnim cu
H ristos ; în sfînta m asă sînt aşezate m oaşte ale Sfinţilor ; antim isul cu
■chipul punerii în m orm înt şi cu alte jertfe ale m ucenicilor ne face
prezentă jertfa Lui de la je rtfa pascală, care dau cea mai înaltă sfin
ţenie locaşului bisericesc ; prin aceasta, sfînta m asă reprezintă in mod
tainic m orm întul p e rm a n en t al Dom nului I7.

4. Din tezaurul de gîndire al Sfinţilor Părinţi
ai Bisericii dedicat locaşului de închinare
P rin jertfa M intuitorului H ristos pom enită ca E uharistie în Sf. Li
tu rg h ie, locaşul bisericii devine locul de com uniune al oam enilor cu
îngerii din ceruri şi cu cei «adorm iţi în Domnul». Dacă la Evanghelie
şi la je rtfa euharistică a D om nului «şi îngerii doresc să privească»
(I P e tru 1, 12), astfel M întuitorul însuşi este cel care «a m urit şi a înviat
p en tru a avea stăpînire şi peste cei vii şi peste cei morţi'/. (Rom. 14, 9),
căci despre cei adorm iţi s-a spus : «De m oare cineva, p e n tru Dom nul
m oare» (Rom. 14, 8). De aceea e şi îngăduinţa ca cei adorm iţi în
D om nul să fie înm orm îhtaţi în du rerea noastră pe lîngă locaşul sfînt
al bisericii, deoarece ei sînt ai lui H ristos «cel ce s-a pogorît în cele
m ai de jos ale păm întului ca să um ple toate» (Efes. 4, 10).
D ar pe lîngă acest lucru, M întuitorul a num it biserica-locaş, «casă
de rugăciune p en tru toate neam urile» (Marcu 11, 17) după cum spune
p rofeţia : «îi voi aduce în m untele cel sfînt al Meu şi îi voi bucura în
locaşul M eu de rugăciune. A rderile lor de to t şi jertfe le lor vor fi p ri
m ite pe a lta ru l Meu ; căci tem plul Meu se va chem a casă de rugăciune
p e n tru toate popoarele» (Isaia 56, 7) ; M ulte popoare vor veni şi vor
17. Ibidem.
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zice : «Veniţi să ne suim in m untele D om nului, în casa D um nezeului
lui Iacob, ca El să ne înveţe căile Sale şi să m ergem pe cărările Sale».
Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim cuvîntul Dom nului»
(Isaia 2, 3); «V eni-vor toate neam urile pe care le-a făcut şi se vor
închina înaintea Ta, Doamne, şi vor slăvi num ele Tău (Psalm 85, 3).
Deci, dacă slava locaşului de cult era a tît de m are în Israel, cu
c*it mai m are este ea in Biserica lui Dum nezeu în care este Hristos, care
ne-a m întuit prin je rtfa Sa prin S fînta E uharistia !
De aceea, tezaurul de gîndire al S finţilor P ărinţi este deosebit de
profund în preţu irea locaşului de cult în care se săvirşeşte S finta L itu r
ghie ' A m intindu-i pe cei mai de seam ă d in tre Sfinţii P ărinţi care scot
in evidenţă im portanţa locaşului de cult în viaţa Bisericii ca Sf. Chirii
ii! Ierusalim ului (sec. IV) în C atehezele sale m istagogice; Dionisie
Pseudoareopagitul (sec. V) în opera sa Ierarhia bisericească ; Sf. Maxim
M ărturisitorul (sec. VI) în opora sa Mislagogia ; SI. Sofronie al Ierusa
lim ului (sec. V I—VII) în lucrarea sa Descrierea bisericii şi U im irea- ei
liturgică ; Sf. G herm an al C onstantinopolului (sec. VII) în lucrarea sa
Com entariu liturgic şi Nicolae C abasila (sec. XIV) in lucrarea Despre
Viaţa în Hristos, ne oprim asupra unui tex t din lucrarea Sf. Simion al
Tesalonicului (sec. XV) Tratat asupra tuturor dogm elor credinţei noastre,
în care se pune mai pregnant problem a deosebirii dintre sfin tid locaş
de închinare şi sim pla casă de rugăciune, mai ales în partea in titu lată
Despre tem p lu l sjînt, p aragraful 128 ţi urm ătoarele :
«Locaşul este casa lui Dum nezeu, chiar dacă este . alcătuit din
'lu c ru ri neînsufleţite, p e n tru că el se sfinţeşte prin harul lui Dum nezeu
şi rugăciunile preotului. In acest fel el nu mai este doar o casă ca
celelalte, ci este consacrată lui D um nezeu pe p ăm int şi este bogată prin
luduirea Lui In eu. Iar slava, puterea şi harul Său sînt în el. La sfin
ţirea Lui s-a chem at num ele Său sau num ele unuia din sfinţii Săi. De
18.
In afară de lucrările citate, m eriionăm şi pu urm ătoarele în l<-.-iătt:ră <u
im portanta locaşului de cult In viata Bisericii şi la Sfinţii Părinţi : Pr Constantin
Moisiu, Să stăm bine, să stăm cu frică. Buc., 1951 ; J. Danielou, *Le signe du Temple*.
Paris, 1942, carte rccenzată în «Mitropolia Banatului», XV (1965), nr. 1—3 j
I. Uspenski, Problema iconostasului, trad. în «Mi'tropoli.i Banalului*», XV (1965)
nr. 1—3 ; Idem Simbolica bisericii, trad. de Pr. Ţurcanu, in rev. «MMS». XXXVI
(1960) nr. 5—6 ; Pr. Frentiu Vasile, Tem plul V echiului Testam ent — prototip al loca
şului creştin de cult, în rev. «M.B.» XXIX (1979), nr. 1 -3, p. 8 -20 j Pr. prof.
Al. Moisiu, Biserica — locaş de Închinare, în rev. «M.A.». XVII (1972), nr. 5—6,
p. 413— 419 ; Pr. Petre Deheleanu, Biserica — locaş de cult, în «Manual de scctoloţjie», Arad. 1943, p. 97— 103; Pr. Dr. V asile Coman, Despre Biserică. în rov.
«M.A.» II (1957) rcr. 1—2-, Diac. Prof. E. Vasilescu, Locaşul de cult in creştinism
şi 'ni alte religii, în rev. «G.B». XIV ( 1D55); Pr. Prof. D. Stăniloa;', Locaşul biseri
cesc propriu-zis : cerul pc pămint sau centrul liturgic al creaţiei, în rev. «Mitropolia
Banatului», XXXI (1981), nr. 4—6 ; Id em : Biserica In sensul de locaş şi de largă
com uniune in Hristos, în rev. «Ortodoxia», XXXIV (1982), nr. 3, p. 336—317; Pr.
Prof. ilie M oldovan, Tem eiurile scripturisticc ale Închinării credinciosului în slînta
biserică, în rev. «Ortodoxia», XXXIV (1982). nr. 3. p. -123—450; Crăciun Costică,
(astăzi P.S. Episcop-ficar Casian G ălăţeanul), Sim bolism ul locaşului de cult la
principalii tllcuitori din perioada putristică şi bizantină, teză de licenţă, Institutul
teologie, Bucureşti, 1980.
B. O. R. — 7

98

BISERICA ORTODOK.A R O M A N Ă

aceea, locaşul are desem narea celui p e n tru care a fost num it. Şi nu-l
mai n u m im casă, ci casă sfintă, deoarece este sfinţită de către Tatăl
cel sfînt, prin P reasfîntul Său Fiu, în D uhul S fîn t.
El este cortul Sfintei Treim i. Deci, dacă el îşi capătă num ele după
num ele lui D um nezeu cel în treit, atunci putem spune că, în tru c ît ne
îndreptăm către El, U nicul Dum nezeu, ne îndreptăm către S fîntă Treim e,
adică spre casa închinată- Ei : ne îndreptăm către H ristos D um nezeu-Logosul cel în tru p a t din S fîntă Treim e. Sau către P rea S fîntă Sa Maică,
către sfinţii îngeri, apostoli, către un sfînt ierarh, m ucenic sau către
vreun alt sfînt.
Ce are în vedere acest mod de exprim are ? Locaşul este închinat
lui D u m n e ze u ; el este casa Lui. D um nezeu locuieşte în el. S lujitorul
său care a fost invocat (Sfîntul) răm îne în Dum nezeu ca în tr-u n cort
fam iliar şi p rin sufletul său el locuieşte acolo în tr-u n mod n em aterialnic, uneori insă şi prin m oaştele sale depuse acolo ; el lucrează prin
p u terea şi h aru l dum nezeiesc.
în tru c ît noi ca oameni sîntem alcătuiţi din două p ărţi (spirituală şi
corporală), prim im şi d arurile de două feluri. Astfel, h a ru l este p ărtaş
şi la aceste lucruri m ateriale ; el se apropie, sălăşluieşte şi lucrează pen
tru noi prin bunăvoinţa T atălui şi prin m ilostivirile Celui care a lu at
tru p p e n tru noi şi ne-a reîn v iat' în am bele părţi, precum şi prin prezenţa
şi suspinurile D uhului care lucrează îm preună cu El şi nu este d espărţit
de El.
Acest lucru îl vedem lăm urit, căci puterile dum nezeieşti lucrează
în locaşul de cult, au loc a ră tări de îngeri şi de sfinţi şi semne, ru g ă
ciunile sînt îm plinite şi au loc daru ri de tăm ăduiri. L ucrurile neînsufle
ţite din aceste locaşuri de cult, cum sînt apa, pietrele, stîlpii şi obiectele
din fier sîn t lucrătoare, nu p rin ele însele — cum ar fi acest lucru cu
p u tin ţă ? — deoarece ele sîn t fără suflet şi creaţii ale lui D um nezeu şi
nu au nim ic prin ele însele. Totuşi, ele devin lucrătoare, şi anum e prin
harul lui Dum nezeu care este invocat asupra lor şi prin h arul num elui
dum neziesc care li se dă ca num e p e n tru ca noi să ne sfinţim prin ele.
Deci, acolo unde a avut loc pom enirea num elui lui D um nezeu şi invo
carea Celui ce a făcut toate, asem enea Fericitei Treim i care este un
singur Dum nezeu, acolo totul este sfînt, totul devine lucrător şi tăm ă
d u ito r şi m întuit prin har.
începutul acestuia este mai înainte de darea Legii, deoarece chiar
Abel avea un a lta r p en tru je rtfă din care Dum nezeu «a m irosit miros
de bună m ireasm ă» (Facere 4, 4) şi acest altar era sfînt, cu toate că
era neînsufleţit. Bucăţile de carne oferite erau sfinţite p en tru că erau
afierosite lui D um nezeu şi p rin ele se vedea însuşi Dum nezeu. Şi Noe
avea un a lta r pentru, jertfă (Facere 8, 20). Avraam a ridicat un altar
atunci cînd a v ru t să jertfească pe fiul său şi a văzut acolo pe D um ne
zeu (Facere 22, 14). De asem enea, şi Iacob a pus pietre una peste alta,
a făcut un a lta r sfînt şi a văzut acolo pe Dum nezeu (Facere 28, 18).
Dar mai clar întîlnim locaşul de cult la Moise, deoarece lui i-au
fost învederate lucrările harului. Cortul făcut din piei era sfînt, de
asem enea şi toate cele din el ,arca legăm întului şi m asa care preînchi-
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puiau pe cele de acum şi în ain tea tu tu ro r pe S fîn ta Fecioară. Acestea
constituiau lucrurile cele mai sfinte şi au fost num ite astfel ; şi cine
nu atingea aceste lucruri aşa cum voia D um nezeu, trebuia să piară.
S finte erau şi pîinile pe care num ai preoţii aveau voie să le
m ănînce, lucru p rin care se p refigura pîinea vieţii. Apa de curăţire,
untdelem nul, candelabrul, lum inările, focul, vasele p en tru spălare,
cădelniţele, tăm îia : toate acestea erau sfinţite, astfel că acele cădelniţe
ale adversarilor lui Aaron, m arele preot, au răm as fără efect, în tru c ît
fuseseră aduse de către laici (ca şi cum a r fi fost făcute în num ele lui
Dum nezeu), ori deoarece ele nu treb u iau să fie folosite de către n i
m eni. De aceea, nu fiecare lucru trebuie înnobilat cu credinţă, în tru c ît
este sfin ţit în num ele lui D um nezeu, vase, pietre, obiecte din lem n şi
toate celelalte. Căci toate sîn t sfinţite p rin num ele lui D um nezeu ;
toate sîn t pline de h a r şi îm părtăşesc h a r şi sfinţenie».
*

în concluzie, m enţionăm faptul că Sfinţii P ărin ţi şi scriitorii bise
riceşti arată că Biserica este un locaş sfin ţit, un e lem ent al îm părăţiei
lui D um nezeu şi o anticipare a celei de a doua veniri a D om nului.
A ltarul în care se săvîrşeşte S fînta E uharistie stă sub sem nul
chipului Maicii D om nului, p rin care s-a în tru p a t Fiul lui D um nezeu,
fa p t care explică şi locul Maicii Dom nului în canonul eu haristie :
D um nezeu, cel necuprins în to t locul, s-a sălăşuit în S fînta Fecioară
M aria, care a devenit astfel sim bolul sfîntului locaş în care se află
prezent H ristos euharistie.
Diacon asistent,
IOAN CARAZA
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S C IŢ IA M IN O R , L A F IN E L E S E C O L U L U I IV
Ş I ÎN C E P U T U L S E C O L U L U I V

1. C reştinism ul în D obrogea
C reştinism ul, după trad iţie, a fost răspindit in Scytia M inor —
Dobrogea de astăzi — vechi păm înt rom ânesc — de către Sfîntul Apos
tol A ndrei. O piatră de la M angalia, cum arată tra d iţia locală, se n u 
m eşte şi astăzi «Am vonul Sfîntului Andrei». M ulte colinde lo. ale ple
dează, de asem enea, în acest sens. C hipul său de icoană sfînt.! s-a
p ăstrat, din generaţie în generaţie, ca un bătrîn frum os cu plete că
ru n te şi cu toiag de păstorie, predicînd pe Iisus H ristos. P utem spune
că încă din leagănul fiinţei noastre, 6a popor, «credinţa apostolică şi-a
pus pecetea sa dum nezeiască pe fiin ţa (sufletul) străm oşilor n o ş tri',
pecete care s-a transm is n ealterată şi urm aşilor. Aşa se explică de ce
noi rom ânii am răm as statornici în credinţa ortodoxă, pe care o păs
trăm şi astăzi ca pe cea mai scum pă comoară, fără să o fi a lte ra t cu
în v ăţă tu ri eretice. Este d rep t că şi alte popoare (rom anii, grecii, iudeii
etc.) au p rim it această pecete, fiind creştinaţi to t de unii d in tre Sfinţii
Apostoli, totuşi, de m ulte ori au întunecat-o, prim ind şi unele învăţă
tu ri eretice, chiar şi tem porar. Noi, sau, m ai bine zis, străm oşii noştri
au p ă stra t această cred in ţă aşa de autentică şi curată ca lum ina s tră lu 
citoare a T aborului şi dato rită sufletului lor cu m ulte rezonanţe creş
tine, ne referim mai ales la daci, ca : sp iritu l de je rtfă — gata orieind
să m oară p e n tru zeul lor Zam olxes,, credinţa în viaţa viitoare, deci ne
m u rirea sufletului, case de rugăciuni pe înălţim i, ca să se poată ruga
cit mai în linişte şi «mai aproape» de cer. Prin aceasta din urm ă, parcă
a r fi fost autentică glăsuirea psalm istului care zice : «R idicat-am ochii
mei la m unţi, de unde va veni aju to ru l meu» (Ps. 120, 1) sau : «La
m unţi sufletele să ne ridicăm ».
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2. Misionari în Dobrogea în secolele IV—V
D upă m oartea Sfîntului Apostol A ndrei, răstig n it pe o cruce în
form a literei grereşti «x», la P atras, în Ahaia, creştinism ul a fost răsp în 
dit şi consolidat în Dobrogea (Scytia M inor) şi in alte localităţi locuite
de geto-daci şi de alţi apostoli, pe care n u-i cunoaştem , dar Dum nezeu
i-a încununat, în cer, cu cununi de apostoli p e n tru tru d a lor misio
nară. M ulţi d in tre ei au fost episcopi, sau prebţi sau diaconi, — cele
trei tre p te ierarhice existau de la început — , alţii sim pli credincioşi :
soldaţi, m eseriaşi, agricultori, în tru c ît fiecare, după ce prim ea Sfîntul
Botez, făcea operă m isionară, in cercul lui şi după puterea lui. A posto
latul acesta, la străm oşii noştri, in prim ele secole, îl făceau şi cu cu
vântul, învăţînd, dar şi cu faptele, şi cu exem plul vieţii lo r. De m ulte ori
peeetluiau cu sîngele lor noua în v ăţătu ră.
Din secolele care urm ează, III—IV, cunoaştem mai m ulţi m ucenici,
deci siinţi m isionari, în p ărţile dunărene şi Dobrogea — Scytia M inor
—, care, prin sîngele lor vărsat p en tru Iisus Hristos, au ţesu t cea mai
fru m o asă, haină Sfintei Biserici, cum glăsuieşte şi un imn al e i : «Cu
sîngiuirile m ucenicilor Tăi celor din toată lum ea ca şi cu o porfiră şi
cu vison Biserica Ta îm podobită fiind» (troparul de la dum inica «Tu
tu ro r sfinţilor»). Num im d in tre aceştia pe cei ce au fost m artirizaţi în
K alm yris. Tomis, Axiopolis şi Niculiţel (Noviodunum) etc., ale căror
osem inte albesc şi astăzi păm în tu l Scytiei M inor, sfinţindu-1 şi în tă rin du-1 pe tem elii de stincă 1 şi care, ca «m ărturisitori ai M intuitorului»,
«dau o au ten ticitate şi o calitate nouă păm întului pe care şi-au v ărsat
sîngele
Sînt. cum ştim , şi alte localităţi din ţara noastră cu sfinţi m ucenici
şi care m ucenici sîn t «tunuri de pază duhovnicească a acestui păm ânt» 3,
pe care l-au sfin ţit cu sîngele lor. S fîntul Ioan G ură de A ur num eşte pe
fiecare m ucenic «un leu duhovnicesc» '• şi care ap ără pe credincioşi,
prin p u terea prim ită de la Cel p e n tru care şi-au v ă rsa t sîngele.
Alţi m isionari, în aceste p ărţi,-în epoca de care ne ocupăm, au fost
călugării sciţi, distinse personalităţi religioase, «scăldate în lum inile ce
rului, ca nişte culm i ale m untelui D om n u lu i» f>. Cunoaştem num ai o
parte din ei şi anum e pe Leontie, Ioan, M axenţiu, Ahile, cei doi Ioani,
Petru, pe fSiîntul Ioan Casian şi Dionise cel Mic. A ceştia din urm ă, foar
te m ari scriitori şi teologi, «aveau strîn se legături cu răsăritu l ortodox
şi cu m arii ierarhi de aici H. Credem, însă, că toţi aceşti călugări, vor
fi fost şi excepţii, s-au form at în m înăstirile din Scytia M inor. S fîntul
Vasile cel M are am inteşte în regulile sale, pe scurt, de m înăstirile «de
la cipusul M ării Negre».
1. Pr. ţro f. Ioan G. Coman, Scriilori bisericeşti din epoca străromănă. Bucureşti.
1979. p . 3V2.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
■1. Omilia XXX//, 4, la Epistola către romani, P.G., 60, 680, la Pr. prof. Ioan
G. Comă», op. cit., p. 299.
5. Arhid. prof. Ioasaf Ganea, Personalităţi creştine din sec. IV —V I din părţile
noastre, în «Mitropolia Olteniei», XXIX (1977), 1—3, p. 199.
6. Ibidem.
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Un loc de frunte, în predicarea cuvintului lui D um nezeu, în Do
brogea — Scytia M inor, to t în această perioadă, l-au av u t clericii, in-,
vestiţi perm an en t de-a lungul veacurilor, cu porunca propovăduirii lui
D um nezeu, p rin cuvintele : «M ergînd învăţaţi toate neam urile» (Matei
28, 19), iar m ijloacele p rin care ei «se străduiau să difuzeze acest m e
saj aşa de bogat şi com plex erau, p rin tre altele, cuvîntul, cateheza, cul
tul S fintelor Taine şi agapele» 7, deopotrivă şi rugăciunea, postul, sp iri
tu l de jertfă , credinţă tare, iubire faţă de sem eni, pe care îi voiau şi fe
riciţi pe păm în t şi m întuiţi în cer şi, în sfîrşit, p rin faptele bune, care
sin t şi ele un ad ev ărat apostolat.
L ucrarea m isionară în Dobrogea, care a fost nu m ită şi «cea mai
veche ţară rom ânească» 8, a fost foarte intensă, p rin to ate aceste cate
gorii de m isionari, veniţi şi din răsărit, cum vom a ră ta şi care a fost poate
«cea dintîi creştinată cu o vigoare deosebită, cum reiese din inscripţii,
din restu rile bazilicilor, din activitatea şi relaţiile
episcopilor tom itani» 9. însă o operă m isionară cu to tu l organizată o desfăşoară episco
pii de Tomis m, ei avînd statornicie şi eparhie d eterm in ată prin decrete
bisericeşti şi im periale. M ulţi d in tre ei erau g r e c i; alţii erau localnici,
daco-rom ani. Aşa se explică de ce această episcopie, cu existenţă încă
din sec. III, era bilingvă n .
Nu este de prisos să scoatem în lum ină, din zestrea istoriei noastre
bisericeşti, cîteva figuri de episcopi de la Tomis. Cel dintîi episcop de
Tom is « atestat docum entar», a fost E frem «trim is aici de Erm on al
Ierusalim ului şi m ort m a rtir la 7 m artie 304» r-\ U rm ează : Evangelicus,
Tit, m artizat (319— 323), V etranion, num e rom anic «derivat poate din
latinescul V eteran» 13. A cest episcop «este arătat de istoricii bisericeşti,
din sec. V ca unicul episcop al în tregii Scytii cu m ulte cetăţi şi bise
rici» 1/'. îi urm ează «G herontie care luă p arte la Sinodul II ecumenic» i:’,
din 381. Au fost, desigur, şi alţi episcopi distinşi ai slăvitei cetăţi a
Tom isului... Iar «ultim ul vlădică al Tom isului, pom enit docum entar,
V alentinian, teolog învăţat... e ra am intit in actele Sinodului V ecum e
nic de la C onstantinopol, din 553» 16.
Aceşti «episcopi de Tomis, m em bri ai sinodului arhiepiscopiei de
C onstantinopol, au fost totdeauna în rap o rtu ri strînse cu arhiepisco
pul sau cu p a triarh u l epocii, ori cu alte personaje m arcante din perioada
respectivă» 17.
7. Pr. prof. Ioan G. Coman, M isionari creştini din Scytia şi Dacia, secolele III
—V I, în «M itropolia Olteniei», XXXI (1979), nr. 3— 6, p. 256.
8. Ibidem .
9. Ibidem.
10. I b i d e m , p. 272.

11. Ibidem.
12. Istoria Bisericii' Române, m anual pentru institutele teologice, voi. I, Bucu
reşti, 1957, p. 80.
13. Ibidem , p. 81.
M. Ibidem, p. 80.
15. Ibidem , p. 81.
16. Pr. prof. M ilan Şesan, Despre Arhiepiscopia Tom isului, In «Almanahul
parohiei ortodoxe rom âne din Viena», pe anul 1976, p. 78.
17. Pr. prof. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti..., p. 86.
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3. Sfîntul Teotim I
In tre ierarhii tom itani a s tră lu n t, în acea constelaţie dobrogeană,
cu m are putere şi care p en tru distincţia vieţii sale s-a învrednicit să
i'ie trecu t în rîndul sfinţilor..., fiind să rb ă to rit în ziua de 20 aprilie,
după cum se spune în Acta Sanctorum : «La Tomis, în Scytia M inor, se
face pom enirea sfîntului Teotim (Theotimes) episcopul, pe care l-au
cinstit şi barbarii necredincioşi p en tru sfinţenia şi m inunile lui» 18.
a.
V iaţa lui, rela tă ri. N u cunoaştem neam ul din caro se trăgea,
unde s-a născut <'nici cînd a început păstoria la Tomis şi nici cînd a
în cetat din viaţă» i:l. Era’ poate mai în vîrstă decît Sfîntul Ioan G ură
de A ur, cu care era bun prieten şi colabora, în m ulte dom enii, p rin tre
care şi în cel m isionar. P ăstoria lui, insă, o putem plasa — «cu cîţiva
ani în ain te de 392» 2°, deoarece «Sfîntul Teotim era episcop la Tomis
la 392, cum aflăm din descrierea Fer. Ieronim în De viris illustribus,
unde spune despre el..., că era «episcop de Tom is în Scytia» 21. în afară
de această m ărtu rie foarte preţioasă. Fer. Ieronim spune despre Sfîntul
Teotim că era scriitor. îl arată că Mîpx <el a scris în form ă de dialo
guri, după m odelul anticilor, tra ta te scurte şi periodice» -2. Unele erau
cu tem atică dogm atică, ori m orala. «Fragm ente din ele ne-a p ă stra t Sf.
Ioan Dam aschin în napiÂXvjXa = Paralelele Sacre. Scria greceşte şi pro
babil era grec de neam (Nichifor Calist îl num ea scit, d ar după ţara
sa)» -3. Vom arăta, mai departe că el a fost daco-rom an, deci un lo
calnic.
M ărturii de m are p reţ ne dau despre S fîntul Teotim şi istoricii
Sozomen şi Socrate. Prim ul, în istoria sa bisericească, operă de m are
valoare, după ce m enţionează că sfîntul Teotim se prăznuieşte la 20
aprilie, arată că el era «bărbat cu ltiv at în filosofie, pe care b arbarii
huni, care locuiau lingă D unăre
copleşindu-1 cu laude şi adm iraţie
pen tru v irtu te a lui, îl num eau Dum nezeul romellor» 2/\ că el «şi-a
p ă stra t părul lung, dupri obiceiul pe care-1 avea, cînd a început să se
ocupe cu filosofia»25. Ia r filosofia de care se ocupa era mai degrabă
<'monastica philosophia», adică în v ăţă tu ra şi viaţa m onahală pe care el
o studia şi o trăia» 2e.
18. Pr. prof. Ioan Rămureanu, SI. Teotim I, episcop ele Tomis, in «Almanahul
p a r o h i e i o r t o d o x e r o m â n e d in V ie n a » p e a n

19.
20.
21.
22.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1976, p . 81.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Istoria Bisericii Române, voi. I, p. 81.
Ibidem.
Istoria Bisericii Române, voi. I, p. 81.
Ibidem
Pr. prof. IoaJi Rămureanu, op. cit., p. 81.
Ibidem.
Ibidem.
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Istoricul Socrate are şi el o deosebită adm iraţie, p e n tru sfîntul
Teotim num indu-1 «bărbat foarte strălu cit prin cucernicia şi sfinţenia
v ie ţii» 27. Aceste m ărturii dau contur şi m ai strălucitor personalităţii
com plexe a episcopului tom itan : c u ltu ră şi sfinţenie.
b.

Felul lui de viaţă şi mijloacele folosite în opera

misionară.

S fîntul Teotim «fiind călugăr de mic» -8, ducea o viaţă de m are absti
nenţă. El m înca puţin şi de m are nevoie şi nu la ore fixe «ci cînd îi era
foam e sau sete
cum face m enţiune acelaşi Sozomen. Era deci de
d u b lat ierarhul cu schim nicul, cu omul nevoinţelor şi această viaţă prea
cum pătată nu i-a îm p u ţin at elanul m isionar şi celelalte activităţi m ul
tiple, căci D uhul S fîn t II în tă re a ca pe un vas al alegerii, al sfinţeniei
şi dăruirii. «Severul său regim alim entar îl indicau şi-l im puneau ca
pe o figură proem inentă a m onahism ului scito-dacic sau daco-rom an
din provincia, care o conducea bisericeşte» :î", alături de celelalte figuri
alese de m onahii pom eniţi.
El lucra zi şi noapte — şi m anual şi spiritual — , ca şi m arele A pos
tol Pavel, în opera sa de evanghelizare, ca să aducă sufletele ca pe un
grîu curat, în «ham barul- lui Dum nezeu. Iar aria lui de evanghelizare,
treb u ie să ştim că nu s-a lim itat num ai la oraşul Tomis, în eparhia sa,
ci s-a d esfăşurat in întreaga Scytie M inor şi mai departe, în mod indi
rect. prin m isionarii cu care era in legătură a tît în ră să rit cît şi în
înd ep ărtatu l apus, căci aşa cum m uzica nu are graniţă, to t aşa nu a
a v u t graniţă nici opera m isionară a sfîntului Teotim , cît şi a altor m i
sionari zeloşi. El era lum ină în sfeşnic şi nu sub obroc, şi trebuia să
lum ineze pretutindeni.
El lu rra cu aceleaşi m ijloace m isionare, în predicarea Evangheliei
M întuitorului Iisus H ristos, ca şi ceilalţi m isionari, de care am vorbit,
la care mai aduga : 1) o iubire neţărm urită şi faţă de duşm anii care-i
devastau eparhia, «hunii», pe care ii slujea la mese, îi hrănea şi le da
daruri, el ducînd virtu tea iubirii de om , pînă la pragul de sus, pînă la
jertfirea de s in e ; 2) curajul său aproape n e m a iîn tîln it; 3) rămînerea sa
în m ijlocul poprului, cînd acesta, era în prim ejdii mari, bineştiind că
păstorul cel bun, cum a spus M întuitorul, trebuie să-şi pună su fletu l
jientru oi. în adevăr, sfîntul Teotim a sta t pe loc. «El nu a fugit în faţa
năvălitorilor, cum nu a fugit nici N iceta de Rem esiana, ci a răm as în
tim pul fu rtu n ii îm preună cu poporul său încurajîndu-1, mîngîindu-1 şi
apărîndu-1 de erezie ca şi Bretanion» 31. Cu alte cuvinte, ca şi sfîntul
Nicolae, ca şi alţi sfinţi, el «şi-a pus sufletul p en tru oi», p e n tru tu rm a
în cred in ţată lui. La aceste m ijloace se m ai adaugă unul : m inunile săvîrşite de el au fost num eroase. D ocum entar se păstrează cîteva la
Sozomen.
O m inune este că a p u tu t să potolească sufletele învolburate ale
hunilor, cum D om nul Iisus a potolit v alurile m ării, cînd se înviforau
cu putere. Istoricul Sozomen relatează că în tim p ce S fîntul Teotim
27. Ibidem.
28. Istoria Bisericii Române, p. 81.
29. Pr. prof. Ioan Rămureanu. op. cit., p. 81.
30. Pr. prof. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti..., p. 185.
31. Ibidem, p. 195.

DIN TRbCUTUL BISERICII ŞI-PATRIEI NOASTRE

le îm părţea bucate şi daruri, «un hun, deducînd din aceste mese şi da
ru ri că episcopul era bogat, a pus la cale să-l prindă... ridică... asupra
lui l'ringhia spre a-1 trage la sine şi la ai săi. D ar chiar in m ijlocul
acestei apariţii, m ina b arbarului răm ine întinsă în aer» ;i'-\ Sfîntul seroagă şi făptaşul este eliberat.
Odută, sfîntul s-a în tîln it cu o ceată de huni «care călătoreau în
sens' opus spre Tomis. In tim p ce însoţitorii lui Teotim se v ăitau că vor
fi u.-işi, el a descălecat şi a început să se roage. B arbarii au trecu t fără
să se uite, nici la el, nici la însoţitorii lui, nici la cai» :!:1. Se ştie că hunii
năvăleau deseori şi prădau localităţi din Scytia Minor, aducîr.d cu ei
multă- jale şi necaz.
c.
Sfîntul T eotim a ju ta t de Sfîntul Ioan G ură de A ur, în opera sa
m isionară. Sfîntul, de care ne ocupăm , fiind localnic, m lădiţă vlăsturită clin vigurosul copac daco-rom an, din care s-a născut poporul nostru
rom ânesc, a lu crat cu m are însufleţire, la predicarea Sfintei Evanghelii,
iden tifirîndu-se cu păstoriţii săi. D esigur el «va fi făcut operă m isio
nară mai intensă decît trim işii p atriarhiei, în regiunile Scytiei M inor y‘.
Totuşi şi aju to ru l prim it de la C onstantinopol i-a fost de m are ajutor,
în adevăr, el >a fosit a ju ta t de Sfîmtul Ioan G ură de Aur..., care trim i
sese la 392, m isionari din Bizanţ, cu siguranţă şi la solicitarea sfîntului
Teotim p en tru «sciţii nomazi de la D unăre», prin care trebuie să în ţe
legem popoarele m igratoare de la Dunăre..., adică pe geţi şi pe huni» n->.
P e n tru acest fapt şi p e n tru m ulte alte considerente pe care le avea
p entru m arele predicator al lum ii şi «stîLp al ortodoxiei», lu p tă to r nein'ricac, p en tru susţinerea adevărului şi al poporului credincios, m are
ierarh al Bisericii, el «a răm as toată viaţa in strînsă legătură» 3(1 şi în
mai m are prietenie cu Sf. Ioan. Şi lucrul se vădeşte mai ales atunci
cind îl apără de învinuirea de .a fi origenist. S fîn tu l Teotim , după ce ia
parte la un sinod din C onstantinopol, la anul 400, prezidat de Sfîntul
Ioan G ură de A ur, în care cei 22 de episcopi prezenţi au judecat pe
A ntim al Efesului 3“. acuzat, p rin tre altele, şi de simonie, a lu a t p a rte
şi la sinodul de la S te ja r (403) şi a a p ă ra t cu m ultă căldură şi curaj pe
m arele p a triarh «de acuzaţia că favoriza pe origenişti»
Şi chiar dacă
El îl ap ără pe Sfîntul Ioan, nu înseam nă că e ra origenist, cum nu a fost
şi cel pe care îl apăra. S-o fi delectat şi sfîn tu l Teotim, ca şi m ulţi
alţii, chiar m ari teologi şi sfinţi, cu lecturi din opera lui Origen. genial
scriitor bisericesc, fără să-şi fi însuşit, însă, erori din opera m arelui gînditor şi scriitor creştin. îl preţuia m ai ales şi p en tru că a m u rit m artir
la 254 şi că a dezvoltat m ult cu ltu ra teologică, aflată la începuturile
ei şi a tra ta t, fără egal, m ulte tem e de dogm atică, de m orală etc. După
32. Sozomen. Istoria bisericească, VII. ^6, P.G.. 67, col. 1500 B, C. D, la l’r_
prof. I'-aii G. Caman, Scriitori bisericeşti..., p. 186—1K7.
33. Ibidem, p. 186.
31. Ibidem, p. 187.
3.Î. Pr» prof. Ioan Rămureanu, op. cit., p. 82.
36. Ibidem.
37. Ibidem, p. 82.
38. Ibidem, p. 82.
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notele culese de B aranius se constată că Teotim a îost de părere că nu
trebuie distruse lucrările lui Origen, în care expune dreapta credin
ţă
Şi de aici se vede că el era un om cult, un spirit pătru n zăto r «un
intelectual subţire»
un ierarh obiectiv şi neplecat, că el nu a voit să
facă pe gustul Eudoxiei ca p a triarh u l Teofil al A lexandriei şi Epifanie
al Salam inei şi să condam ne pe S fîntul Ioun G ură de A ur şi pe Origen
şi întreaga lui operă, la su sn u m itu l sinod. Dacă el nu se opunea şi erau
distruse toate operele celui acuzat de erezie, ale lui Origen, ce pagubă
ar fi fost p e n tru întreaga teologie !
Şi în această apărare a m arelui G ură de Aur, în sinod, ca şi cu alte
ocazii, la alte sinoade şi îm prejurări, sfîntul Teotim s-a dovedit nu
num ai un m are dialectician, ci şi un m are orator, convingător chiar faţă
de duşm anii celor condam naţi. Şi cîte predici de profunzim e şi cateheze
nu a ro stit el a tît in cetatea Tom isului, locul său de reşedinţă, cît şi in
alte îm p reju rări in m unca de a converti popoarele m igratoare 7 ! Toate
acestea i-au schiţat profilul său de m are cuvîntător.
d.
Sfîntul T eotim i ca m are contem plaiiv. Este drept că acest
episcop tom itan a lu crat foarte m ult pe plan exterior bisericesc-social.
dar, în acelaşi tim p, el a fost şi un om de interiorizare, de contem plare
şi care căuta desăvirşirea, cu p reţul oricărei jertîe. P e n tru acest lucru,
el a stat în legătură cu m arii contem plativi ai vrem ii «poate cu S fîntul
Ioan Casian, cu Sfîntul G rigore de Nysa, cu Evagrie Ponticul» ’1, şi cu
m ulţi m onahi îm bunătăţiţi şi cu dorul de desăvîrşire. C hiar in «cuvintele
sale, în favoarea lui Origen el pledează nu a tît p en tru calitatea sa de
adept al întregii teologii a m arelui alexandrin cit p e n tru aderarea sa
în favoarea filocaliei origeniste» ',2. Şi chiar în puţinele fragm ente din
opera sa, care ni s-au păstrat, la Sfîntul Ioan D am aschin în S fin tele
Paralele; ni se înfăţişează ca un contem plativ. C rinii de care vorbea
acolo înseam nă tocm ai omul contem plativ, sufletul lipsit de griji, de
g rijile dăunătoare m intuirii, d ă ru it lui D um nezeu şi plin de D uhul
Sfînt. Este deci <un partizan convins al legăturii cu D um nezeu prin
asceză şi contem plare»
Nu se ştie sigur cum şi-a sfîrşit viaţa sfîntul
Teotim , dar după toate probabilităţile, el a m urit înainte de anul 407,
cînd a încetat din viaţă ilu stru l său prieten, Sfîntul Ioan G ură de A ur
.Ştim, însă, că a p u tu t rosti cu S fîntul Apostol Pavel : «Lupta cea bună
m -am lu p tat, călătoria am săvîrşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a
gătit cununa dreptăţii-' (îl Tim. 4,7). Şi el a fost îndreptăţită să prim ească
«cununa» p en tru m ultele sale fapte bune. în tre ele, străluceşte stră d a 
nia pacificării oam enilor, a bunelor relaţii între ei, ca fra ţi în tre ei şi
ca fii ai lui Dum nezeu. El i-a u n it pe toţi într-o strînsă fam ilie, făcînd
lucrare de ecum enism şi local şi universal : dărîm înd «peretele cel din
mijloc al vrajbei». A legat biserici în tre ele şi popoare, a u n it Scytia
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ibidem, p. 83.
Pr. prof. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti..., p. 193.
Ibidem, p. 194.
Ibidem.
Ibidem.
Pr. prof. Ioan Rămureanu, op. cit., p. 83. x
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M inor, cu răsă ritu l şi alte localităţi, prin m ari ierarhi, dascăli şi alte
persoane însem nate, în tărin d ortodoxia şi spiritul irenic de convieţuire.
A făcut cunoscută viaţa străm oşilor noştri daco-rom ani, străm oşii po
porului rom ân şi credinţa lor la m ulte neam uri.
e.
C oncluzie : Sfîntul T eotim ar tre b u i cin tat în im nografie şi în min eiele n o astre. Se cădea, p en tru a ceste fapte m ăreţe (şi cîte vor mai
fi pe care nu le ştim încă !), «pentru activitatea lui pastorală, misio
n ară şi teologică» /,r\ p en tru curăţenia vieţii lui, blîndeţea, bunătatea,
cum pătarea, m ila pînă la dăruirea totală, sfinţenia, pentru spiritul lui
irenic şi identificarea lui cu «B ărbatul desăvîrşit», pentru că a fost om
al sm ereniei, al rugăciunii şi contem plării adinei a vieţii şi patim ilor
Dom nului, a m inunilor şi în v ăţătu rilo r Lui şi a altor sfinţi, înaintaşi sau
contem porani şi steag al ortodoxiei şi su rp ăto r al ereticilor şi un ocro
tito r al «poporului său, în faţa calam ităţilor»
şi pentru că a apărat,
cu m ari sacrificii, pe Sfîntul Ioan G ură de A ur ; se cuvenea deci, pen
tru toate acestea, să i se alcătuiască o im nografie întreagă com pusă din :
Vecernie, U trenie şi mai m ulte rugăciuni.
în condctcul închinat lui, s-ar putea rep eta cuvintele din conda.ul
m arelui ierarh Nicolae al M irei Lichiei : «Pusu-ţi-ai sufletul pentru
poporul tău, m în tuit-ai pe cei nevinovaţi din moarte»... căci, în cîte îm 
p reju rări, cum am văzut, nu şi-a pus sfîn tu l Teotim viaţa p en tru popor i
Iar în tropar să se repete ideile din orice tro p a r al unui sfînt ierarh
adică : «îndreptător credinţei şi chip blîndeţelor..., învăţător te-a a ră tat
pe tine turm ei tale»... Şi sfîntul Teotim a «îndreptat» credinţa, alătu ri
de alţi m ari ierarhi, ca sfîntul Ioan G ură de A ur, sfîntul Niceta de Rem eăiana etc., şi a fost blînd şi sm erit, după icoana Păstorului cel bun.
în oraşul Constanţa, Tom isul de
altădată, şi reşedinţa sfîntului
Teotim , s-ar putea citi, dacă ăr fi compus, m ăcar la ziua lui, 20 aprilie,
cum ne ara tă A cta Sanctorum , uri imn acatist, sau un paraclis. în com
punerea im nografiei de la Vecernie şi U trenie a r fi bine să se ia ca te 
mei şi viaţa lui c u rată de sfirut şi activitatea lui foarte în tinsă şi în
vrem uri destul de nestabile : m igrări de popoare, m ulte erezii, lipsă de
locaşuri de cult, persecuţii şi altele.
O canonizare şi im plicit o im nografie închinată lui, este necesară
şi logică mai ales că el este un localnic, un sfîn t geto-dac, ca şi sfîntul
m ucenic Dassus. El este «un im p o rtan t docum ent şi m ărturie istorică
puternică a creştinism ului scito-geto-dac pe p ăm întul ţării n o a s tre » 47
cum arăta distinsul p reo t şi profesor, Ioan G. Coman, care adăuga :
«el e p rin tre cei dintîi geto-daci, num iţi atunci <;seiţi», care leagă atrîns
pe Sfîntul Ioan G ură de A ur pe p ăm întul Daciei Pontice şi al întregii
P a r i i » /l8.
v
Şi «dacă sfinţii rep rezin tă lucrarea lui Dum nezeu prin feţele um a
ne accesibile nouă, sfinţii ortodocşi rom âni }1 apropie pe D um nezeu de
45. Ibidem.
46. Pr. prof. Ioan G. Coman. Scriitori bisericeşti..., p. 308.
47. Ibidem, p. 194.
48. Ibidem, p. 19-1—<195.
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noi nu num ai p rin feţele um ane îndeobşte, în care El se întipăreşte^ ca
prin nişte chipuri ale Sale, ci şi p rin feţe răsărite din poporul nostru
şi fam iliare lui»
S fîntul Teotim , deci, ni-1 apropie pe Dum nezeu şi mai m ult pentru
că este răsă rit din moşii şi străm oşii noştri, este un autohton, deşi unii
istorici au crezut că e ra grec de neam , iar alţii g e t ;>".
Credem, însă, că viitorul, în care se vor descoperi m ulte taine încă,
va scoate la iveală, poate, m ulte alte fapte In legătură şi cu sfîntul Teo
tim, cu viaţa lui şi activitatea lui, şi atunci se va alcătui şi o im nogrufie iar noi vom avea sfînta ocazie de a-1 cinsti după cuviinţă. D ar chiar
dacă nu are o im nografie şi în m ineiele rom âneşti, el are o im nografie
în cer, la D um nezeu, pe care l-a slu jit cu credinţă şi are o im nografie
înscrisă în inim ile noastre şi care poate fi mai vibratoare, ca cea scrisă
şi bineplăcută.
Noi il venerăm şi ne rugăm lui să mijlocească p en tru noi, la M în
tu ito ru l nostru Iisus H ristos, ca şi noi sâ-1 predicăm p retu tin d en i ca şi
el să ducem p retutindeni pacea şi iubirea de semeni.
Arhim. prof. IOASAF CANEA

ŞTIRI NOI DESPRE TITULARII MITROPOLIEI DÂRST OR ULUI
(SEC. XVII—XIX)
P e n tru cunoaşterea vieţii bisericeşti a rom ânilor din Dobrogea în
tim pul stăpînirii otom ane o im portanţă deosebită prezintă reconstituirea
trecutului M itropoliei D îrstorului (D ristrei, Silistrei), eparhie care a
cuprins secole de-a rindul, cea m ai m are parte a terito riu lu i dintre
D unăre şi M area N eagră. De aceea, orice inform aţie care aduce date în
plus despre acest for ecleziastic ortodox sau care com pletează ş'.rul
titu la rilo r lui ni se pare binevenită şi dem nă de a fi pusă în valoare.
A cest fap t ne-a determ in at să continuam preocupările anterioare legate
de această te m ă 1, reu şin d astfel, p rin rîn d u rile de faţă, să adăugăm
noi elem ente rezu ltatelo r de pînă acum.
M enţionăm , mai întîi, actul solem n p rin care P artenie, p a triarh u l
C onstantinopolului, întăreşte, în aprilie 1641, hrisovul lui M atei Basa
rab p en tru scoaterea de sub închinare a unor m înăstiri din Ţ ara Rom â
nească. P rin tre sem natari ap are, şi A ntonie, m itropolitul D îrsto ru lu i2,
cunoscut mai dem ult -, dar despre care nu se ştia că a păstorit pînă în
1641 şi poate şi după acest an. Mai apoi, în iunie 1656, în tr-o gram ată
49. Pr. prof. D. Stăniioae, Canonizări ele sfinţi români,
în «B.O.R.», XCIU
(1973;, nr. 11—=12, p. 1‘19.
50. Pr. prof. Ioan Rămureanu, op. cit., p. 81.
1. Tudor M ateescu, Les d io c ise s orthodoxes de la Dobroudja sous la ' dom i
nat ion oltom ane, în «Balkan Studies», XIII, Thessaloniki, 1972, nr. 2, p. 279—300;
Tudor M ateescu, Natalaa Trandafirescu, Ştiri noi despre M itropolia Dristrei (seco
lele X V III—XIX ), Sn «îndrum ător bisericesc m isionar şi patriotic», III, G alaţi, 1987,
p. 79—92.
2. Arh. St. Buc., colecţia «Peceţi», nr. 60.
3. Tudor M ateescu, Les dioccsss orthodoxes..., p. 281.
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a p a triarh u lu i Ioanichie II, se vorbeşte de m itropolitul D îrstorului
M aearie '• şi acesta cunoscut mai dinainte, mai ales p en tru legăturile sale
foarte strînse cu Ţ ara Rom ânească 5.
Cel mai de seam ă d n tre titu larii M itropoliei D îrstorului a fost
Ierotei (ca m irean Ioan) Com nen, rep u ta t om de cultură, m atem atician,
fizician, medic, teolog, literat, filosof, istoric şi geograf, cu studii tem ei
nice la Constantinopol şi Padova, fost profesor la Academ ia dom nească
din Bucureşti*’. Din tim pul păstoririi sale la Silistra, în tre anii 1711 şi
1719 ', s-a p ă stra t şi o carte m anuscrisă, cu conţinut religios, pe care a
duruit-o bibliotecii m itropoliei in fru n te a căreia se a i l a 8.
Acest ierarh şi-a m enţinut vechile legături cu Ţ ara Rom ânească,
fiind prezent, în m ai m ulte rîn d u ri, la curtea dom nească de !a B ucu
r e ş t i 9. In «Catastih de to ate veniturile domniei...», se găseşte u rm ă
toarea însem nare autografă a lui C onstantin B rîncoveanu, la data de 5
noiem brie 1713 : «dat-am p ărintelui
Ierothei
D îrstoreanul milă tl.
.100» l,). în şirul daniilor şi m ilelor de care s-a bucu rat M itropolia D îrs
torului din partea dom nilor Ţării Româneşiti secole de-a r în d u l11, se
adaugă aşadar incă una.
In a doua ju m ă ta te a secolului al X V III-lea, prin tre m itropoliţii
D îrstorului figurează şi u nul num it P arten ie,' m enţionat in două rînduri,
la 1777 şi 1779 12. în 1780 el nu mai păstorea însă, în îocul său fiind mi
tropolit C hirii II ' In septem brie 1800, dom nul Tării Rom âneşti. A lex an 
dru Moruzi îl num eşte ca egum en al m înăstirii T irgşor pe Partenie, fost
m itropolit al D ristrei K. Nu este vorba de un fap t singular, deoarece, aşa
cum am a ră ta t cu alt prilej, în tre 1831 şi 1832, fostul m itropolit Calinic
de la S ilistra a tuncţionat ca egum en al m înăstirii Clocociov de la S la
tin a i:\
-1 Arh. St. Suc., colecţia «Peceti», nr. 35G.
:j. Tudor M ateescu, I e s dioceses orthotioxcs..., a. 281.
6. Corneliu Dima Drăgan, Le patriarche C hrysanthe Notaras el Ie o’o d c u r J^un
C om nene-âludiants a Pandue, în «Kevue des eludes sud-est europeiines», VII (196;)),
nr. 4, p. (372—C93; O kia Cicatiei, Literatura In limba greacă in M oldova şi Ţara Ro
mânească in veacul al X V II-lea, în «Studii. Revistă de istoric», XXIII (1970), nr. 1,
p. 40. Vezi şi Ioan Dura, Proschinitarul lui Ioan Comnen (1701) */ ştirile cuprinse In
«tcsffi despre ajutoare rom âneşti date Siîntului M unte Athos,
în «Mitropolia O lte, XLI (1989), nr. 2. p. 43'—53.
7. Tudor M ateescu. Les diockses oitiiodoxes..., p. 282—334.
8. Biblioteca Academiei Române, colecţia «M anuscrise greceşti» nr. 298; Con
stantin Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti. 19H9, p. 181.
9. Olga Cicanci, Paul Cernovodeanu, Cotribution ă la connaissunc, de la
biographie el de Toeuvre de Jean (Hierothee) Com nene (1668— 17 i9), in «Balkan
Stuales». XII, Thessaloniki, 1971, nr. 1, p. 156 ş.u.
10. Ion-Radu Mircea, Constantin Brîncoveanu. însem nări dc taină. în <Manuscriptum», XVI ;1©&;) nr. 4 (611), p. 29.
11. Tudor M ateescu, A jutoare acoidate M itropoliei Dîrstorului şi unor biserici
din Dobrogea de către dom nii Ţării Româneştii in «Biserica O rtodoxă Română»
CVI11 (1990), nr. 5—6, p. 110— 116.
12. Tudor M ateescu, Les dioceses crthodoxes..., p. 285.
13. Ibidem.
14. I. Ionaşcu, M ănăstirea Tirgşor, un lost m etoh al Spitalului Pantelimon,
Bucureşti. 1938, p. 22 ; G eorge Potra, N icolae Simache, Contribuţii ia istoricul ora
şelor Ploieşti şi Tîrgşor .(.163C£— 1857), (Ploieşti) f.a. p. 481, 501.
15. Tudor M ateescu, N atalia Trandafircscu, op. cit., p. 83.
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P arten ie n-a condus direct m înăstirea, ci prin interm ediul unui ne
pot al său, Petrache, care a fost « p urtător de grijă» sau adm inistrator al
acelui aşezăm înt m onahal
De altfel, fostul m itropolit a m u rit curînd,
înainte de 2 august 1802, la B ucureşti, unde a şi fost înm orm întat l7.
După m oartea sa, clironom ii săi s-au judecat m ult tim p, p en tru nişte
bunuri, cu egum enul care i-a u r m a t 18. De la fostul m itropolit P a rte n ie
a răm as la biserica m înăstirii Tîrgşor, dăruită de el, o «sfîntă cruce
nouă, îm brăcată în argint» l!). Este încă o dovadă a legăturilor strînse care
au existat în tre M itropolia D îrstorului şi Ţ ara Românească, a sprijinului
pe care dom nii de la B ucureşti l-au acordat acestei eparhii şi titu la rilo r
ei. în c a r te a lu i A le x a n d r u M o ru z i d e o r în d u ir e ca e g u m e n a lu i P a r te n ie ,

se spune lim pede că «au av u t dată această m înăstire asupră p e n tru oare
şicare a ju to r la cheltuielile sale, aflîndu-să în vîrstă bâtrîneţilor» -*0.
Inform aţii noi aduc o com pletare la şirul m itropoliţilor D îrstorului.
La 30 mai 1800 se reconsti'tuia la B ucureşti, cu trei m artori, d in tre care
doi erau silistreni de origine, d ar stabiliţi mai dem ult în capitala Ţârii
Rom âneşti, actul prin care preotul A nton fusese hirotonit «la D răstor, la
prea sfin(ţitul) părintele G rigorie, m itr(opolitul) dă acolo, şi nu s-au dat
carte dă hirotoniie». Se adăuga faptul că num itul preot era o rîn d u it la
satu l Tonea din judeţul Ialom iţa 21. A doua zi, la 31 m ai, un act sim ilar
era închinat p en tru preotul Vlad sin diacon Apostol, o rîn d u it la biserica
din satul Feteşti, acelaşi ju d eţ 22 H irotonirile de preoţi de la stingă D ună
rii de către m itropoliţii D îrstorului nu erau, oricum, un lucru neobişnuit 2'’.
Nu cunoaştem , din păcate, data de început a păstoririi acestui
ierarh Grigorie. Socotim însă că este vorba despre el în tr-u n rap o rt al
consulatului rus de la B ucureşti din 27 iunie 1804. Se arată că «epis
copul grec de la Silistra» s-a retras la Călăraşi, de unde, prim ind p er
m isiunea de la domn, a venit la B ucureşti, unde a fu rn izat mai m ulte
inform aţii despre m işcările tru p e lo r otom ane din Dobrogea şi despre
neorînduirile care se petreceau în acea vrem e acolo 24.
P este doi ani, la 17 iunie 1806, G rigorie de D ristra funcţiona ca
egum en al m înăstirii Snagov
ceea ce înseam nă că păstorirea sa ca
m itropolit la S ilistra se încheiase. El urm a aşadar aceeaşi cale ca P a rte 
nie înaintea sa şi Calinic mai tîrziu, după retragerea sau scoaterea din
scaunul m itropolitan, bucurîndu-se, la bătrîneţe, de această form ă de
m ilostivire din partea dom nilor Ţării Rom âneşti. Mai m ulte docum ente
16.
I. Ionaşcu, op. cit., p. 62— 63 ; G eorgc Potra, N icolae Simache. op. cit.,
p. 501.
17. I. Ionaşcu, op. cit., p. 22, 70.
18. Ibidem, p. 22, 63; George Potra, N icolae Sinviche, op. cit., p. 479, 481,
486, 495.
19. George Potra, N icolae Simache, op. cit., p. 473.
20. I b i d e m , p. 481.

21. Arh. St. Buc., colecţia M anuscrise, nr. 141, f. 135. (Vezi anexa 1).
22. Ibidem.
23. La 25 aiprilie 1858. Episcopia Huşilor făcea cunoscut M itropoliei Moldo
vei raportul protoiereului de Covurlui în care se arăta că «mai mulţi dascăli,
eclisiarhi, iar alţii chiar fii de birnici, au trecut în partea Turciei şi să hirotonisesc
preoţi de cătră episcopul eparhiei Silistra...» (Arh. St. Buc. fond S ecretariatul S ta
tului, dosar CL1I/20, f. 2).
24. Hurmuzaki, Documente privind istoria
României,
serie nouă. voi. IV,
Bucureşti, 1974, p. 563.
25. N iculae 1. Şerbănescu, Istoria M ănăstirii Snagov, Bucureşti, 1944, p. 115.
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11 arată ca egum en al m înăstirii Snagov la 5 august 1807 a >, la
3
iulie 180 9 27 şi la 25 iulie 1809 -8. Se pare că a m urit curind după aceas
tă d ată. deoarece, la 2 octom brie 1811, în fru n tea acestui aşezăm int
m onahal se afla N e o fit29.
O scrisoare în lim ba greacă, nedatată,
provenind de la Calinic,
«.mitropolit de D ristra şi Proilav», ne ara tă că este vorba de Calinic,
cel ales, în aprilie 1813, în fruntea am belor eparhii, a Silistrei şi a
Brăilei, unificate acum :l,\ El păstoreşte pînă in anul 1821, cînd trece ca
m itropolit al D idim otihului, făcînd schim b c-u A ntim , care vine în locul
său :tl. Scrisoarea este deci din perioada 1813— 1821 şi este adresată Iul
Kagi Sofronie, la Islaz, invitîndu-1 să-i facă o vizită, după ce se va în 
toarce din călătoria pe care o întreprinde. Creştinii şi ciorbagiii care seinapoiaseră de curind de la B ucureşti îl anunţaseră că trecuse p e la Silis
tra. Toţi îl aşteptau să sosească acolo, iar m itropolitul intenţiona să-l
facă «epitrop plenipotenţiar» al afacerilor sale :!2.
Alte ştiri r.oi se referă la Antim , succesorul lui Calinic. Astfel, în 
tr-u n docum ent din 26 noiem brie 1829, scris in lim ba rom ână, se vor
beşte de pregătirea pe care a făcut-o un preot num it Gheorghe de la
o biserică din Dobrogea (poate chiar d in Silistra) lui Ioan sin Stroe din
satul O strovu M are (Ostrovu Silistrii. azi Ostrov, ju d eţu l Constanţa), în
vederea hirotonirii acestuia, trim is fiind de m itropolitul A n tim :i::. Cu
rin d după aceea, m itropolitul insuşi se adresează ciorbagiilor (fruntaşi
lor) ;y\ satului O strovu M are, to t in lim ba rom ână, anunţîndu-i că le-a
o rin d u 't preot pe acel Ioan
în 1836, acest preot, num it şi Ivancea, se
refugiază îm preună <u fam ilia sa în Tara Rom ânească, statornicindu-se,
în cele din urm ă, în satul Ceacu din judeţul Ialom iţa, unde locuitorii
puseseră «în lucrare a clădi biserică» ;lfi.
Alte docum ente aduc noi date despre legăturile strînse pe c a re
m itropolitul A ntim le-a în tre ţin u t cu Ţ ara Rom ânească. La 19 august
1832, acest prelat îm preună cu trei slu ri in tra in curăţenia carantinei
26. Ibidem.
27. Ibidem. p. 151, 166. Vezi şi Florian Georgescu, Paul I. Cernovodeanu, Ioana
C r'strch o Fanait, D ocum ente privind istoria oraşului Bucureşti. Bucureşti, (1951)..
p. 1<M— 19 ). (Sem nătură in greceşte : «Fostul m itropolit al Dristrei, Grigorie»),
28. N icniae 1. Şerbănescu, op. cit., p. Iu6.
29. Ibidem p. NU5.
30. D. Russo, l.ista mitropolitilor Proilavului,
1500—7828, in Studii istorice
grcco-române, ed. A driana Cam ariano si Nes-tor Camariano, voi. I. Bucureşt;. 1039,
p. 284; Idem, A cte patriarhiceşti reicritoarc la Mitropolia
Proilavului,
ibidem,
p. 299.
31. Idem, Lista m itropoliilor Proilavului..., p. 284—2 8 5 ; idem, A cte patriarhiceşti..., p. 300—C02.
32. Arh. St. Buc., fond «M ănăstirea Neamţ». LI/8-5.
33. Ibidem. fm rl «Vornicia d'ui Lăuntru*, dosar
677 1836,
f. 68.
31. Despre sem nificaţia acestui cuvînt vezi, Tudo>- M ateescu. Contribuţii la
istoria instituţiilor adm inistrative ale românilor din Dobroyea in timpul stăpiniri;"
otomane, în «Anuarul Institutului de istorie şi arheologice «A. D. Xenopol», XVIL
Iaşi, 1980, p. 609—6!'4.
35. Arh. St, I5uc., fond «Vornicia din Lăuntru», dosar 677/1836. f. 69. (Vezi
anexa 2J36. Ibidem. f. 73. 74, 89. Vezi şi Tudor M ateescu, N atalia Trandafirescu, op.
cil., p. 8>—86.
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•Călăraşi, urm înd ca după îm plinirea term enului legiuit să vină la Bucu
reşti 37. P este zece zile, la 29 august, el prim eşte dezlegare în acest
sens, fiind «slobod a in tra in prinţipat» 3S. La 2 iulie 1333, el in tra din
nou în curăţenia aceleiaşi carantine, însoţit fiind de un preot, «anume
Iliie, o slugă şi o slujnică» :w. In dezlegarea dată de O cîrm uirea M itro
poliei U ngrovlahiei, la 12 iulie, se arăta că «preosfinţiia sa m itropo
litu l) chir Ar.thim al cetăţii Silistri(i), fiind poftit de eparhioţi(i) săi ca
să facă pom enire şi dezgropare unor răposaţi ce după vrem i trecind din
coace au răposat şi s-au îngropat la Călăraşi, ^ i b-au d a t voie de la
m itropolie ca să treacă din?oace >/:0.
în tr-o scrisoare din 12 octom brie 183 i a m arelui negustor Ioan
Stam u se vorbeşte de m ărtu ria m incinoasă pe care «(ţăranii valahi»
■din Sim eon-Chioi (Seimeni, lingă Cernavodă) o depu-seseră în tr-o p ri
cină d intre un creştin şi un turc, T o p al'A li, iiindu-le team ă de turci,
Se cerea o intervenţie la paşa de la Ruşciuc pentru a se trim ite la Sim en-Chioi un ofiţer din p artea paşei şi un preot sau protopop din
p artea M irtopoliei D ristrei care să-i silească pe ţărani, prin afurisenie
de la m itropolit, să m ărturisească a d e v ă ru l/l1. Este vorba, desigur, de
ierarhul Antim .
La sfîrşitul lunii august 183(3, trupele ruse părăsesc cetatea Siiis•tra, pe care o ocupau din 1828, predînd-o aiitorităţilor otom ane
încă
înainte de acest evenim ent, mai m ulţi locuitori creştini din S ilistra şi
din satele învecinate, tem îndu-se de represaliile turcilor, s-au refugiat
la stînga D unării 'w. Cu acest prilej a plecat foarte probabil şi m itropo
litu l A ntim , îm preună cu trupele ruse, mai ales că, în tr-u n act al P a 
tria rh iei de la C onstantinopol se spune că şi-a părăsit scaunul
De
altfel, aşa cum se ştie, el a în cetat-d in viaţă la Odeşa
In locul său, în
noiem brie 183!î, este ales ca m itropolit G ri^orie /|(i.
Despre arest ierarh (care devine deci al doilea cu ace.it num e în
şirul m itropoliţilor D îrstorului) nu avem deocam dată inform aţii noi.
Succesorul acestuia însă, Ieronim , ales în ianuarie 1840
este pom enit
în pisania bisericii cu hram ul Sfinţii A rhangheli M ihail şi G avril, rid i37.
Arh. St. Buc., fond «Comitetul <arantineîor», dosar 2449' 1332, f. 6 0 ; ibidem.
fond «Vornicia din Lăuntru». dosar 499'1S32, f. -42.
?'!. 'kidem . feud «Comitetul carantlnolor», dosar 2440/1932, f 82.
3^. Ibidem. dosar '2537/1833, f. 137.
10. Ibidem. f. 1-41.
11. Dumitru Limona. N atalia Trandafirescu, Documente econom ice d/n arhiva
Cosei comcrciale Ioan St. Stamu, 1714— 7S76, voi. I, Bucureşti, 1983. p. 395, roz.
1561.
42. Arh St. Buc., fond «Comitetul c-aTantinelor» do^ar 523/1836 f. 63, 67. Vezi
şi Hurmuzaki, Documcnte.... voi. X. Bucureşti, 1897, p. 478.
43. Arh. St. Buc., fond «Comitetul carantinelor». dosar 5231836. f. 52, 51
41. D. Russo, Lista m itropoliţilor Proiluvului..., p. 304.
15.
M ircea Păcurarii), lis te le cronologice ale
ierarhilor Bisericii O rtodoxe
Române, in «Biserica O rtodoxă Română», XCIII (1975). nr. 3—4, p. 342.
46. D. Russo. I.ista m itropoliţilor Proilavului..., p. 304.
47. Ibidem, p. 285.-
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cată în acel an în satul C erna de lîngă Măcin /l8. Nu cunoaştem cînd ia
sfîrşit păstorirea acestuia, data propusă, de «circa 1859» w, neavind nici
o bază docum entară.
în 1860, după o serie de tu lb u rări, începe acţiunea de separare a
Bisericii B ulgare de P a tria rh ia Ecum enică, acţiune care a produs o ade
vărată bulversare p rin tre rom ânii din Dobrogea, pe care bulgarii cău
tau să-i atragă la noul lor for ecleziastic, care se va înfiinţa în 1870, iar
grecii să-i m enţină sub vechea jurisdicţie
c o n stan tin o p o litan ăr>". în
aceste condiţii, reprezentantul Bisericii B ulgare în Dobrogea, unde a
desfăşurat o intensă activitate p entru atrag erea rom ânilor, devine ie
rarh u l G rigorie, care se in titu la m itropolit al D ris tre i51, fără a fi fost
insă investit legal in acel scaun.
D upă cum se ştia mai dem ult, acest prelat e ra rom ân de origine,
ceea ce-i conferea, desigur, un m are avantaj în relaţiile cu rom ânii do
brogeni. Astfel, rep rezen tan tu l României la Tulcea raporta, la 19 iulie
1873, că arhiereul G rigorie era «om instruit, tîn ă r şi de o capabilitate
m are, cunoscînd, pe lîngă mai m ulte limbi, şi cea rom ână bine'> ’’2. Aşa
cum s-a transm is de la înv ăţăto ru l C onstantin Petrescu de la Silistra,
care-i dedica prim a d intre cele trei prefeţe ale A becedarului său turcorom ân, tip ă rit în 1874, G rigorie era, «rom ân transilvănean»-''3. P otriv it
însă am intirilor b ătrîn u lu i preot Voicu M ihail, de fel de prin părţile
Silistrei, m ort în anul 1902, acest ierarh «ştia şi bine rom âneşte, căci
e ra rom ân de p rin B asarabia, pare-m i-se» y‘. D ocum ente puse recent in
valoare confirm ă această ultim ă părere. Se num ea G rigorie Nem ţov
(forma bulgarizată a num elui rom ânesc Neam ţu) şi era născut in anul
1828 la Sorora. A plecat de tîn ă r în Bulgaria, unde s-a călugărit, apoi
a u rm a t cursurile şcolii teologice de la Halchi 5S. E ra deci un om bine
instru it, aşa cum îl caracteriza şi rep rezen tan tu l României la Tulcea.
Ca o contrapondere a acestei acţiuni, P a tria rh ia Ecumenică atribuie
scaunul m itropolitan al D îrstorului lui Dionisie, titu la ru l Arhiepiscopiei
Tulcei, eparhie care funcţiona separat p en tru p ărţile de nord ale Dob ro g e i;it!. Acesta se in titu la
«arhiepiscop şi m itropolit de D ristra»
4;, Gricjore Gr. Dănescu, Dicţionarul geografie, statistic şi istoric al judeţului
Tulcea, Bucureşti, 1896, p. 133.
49. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 342.
50. Tudor M ateescu, Les dioceses orthodoxes..., p. 293—290.
51. Ibidem.
ţ
52. Arhiva M.A.E., dosar 298, f. 202.
53. N. Carlojan, Un docum ent privitor la istoria culturii româneşti In Dobro
gea înainte de anexare, în «Arhiva Dobroqei», II (1919). nr. 1, p. 74.
54. Gh. Rădulescu, Starea religioasă a Dobrogei în decursul vremurilor, Bucu
reşti, 1904, p. 119.
55. Ljubomir Zlatev, N iakoiko pisma' ot fonda na Dorostorocervenskata Mitropopolija za Botevata teta. (C îteva scrisori din fondul M itropolia de D urostor-Cerven referitoare la ceata lui Botev, în «Istveslija na D ărjavnite Arhivi», 53, Sofia,
1937, pv 320—321.
56. Tudor M ateescu, Les diockses orthodoxes..., p. 289—290.
57. G. llioniu, C ultele în Dobrogea, 2878—1928, Dobrogea. Cincizeci de ani de
v ia ţi romTmcască, Bucureşti, 1928, p. 602.
B. O. R. — 8
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Astfel, la 1862, el legalizează, în calitate de m itropolit al Silistrei, re
gistrele bisericii din C e rn a v o d ă :>)i. De asem enea, el autentifică se m n ă 
tu rile puse de mai m ulţi rom âni de la S ilistra pe cererea adresată, la
28 februarie 1865, M inisterului C ultelor şi Instrucţiunii Publice al Ro
mâniei, prin care solicitau m anuale p e n tru şcoala rom ânească din acest
oraş. La sfîrşit a p a r în greceşte u rm ătoarele : «Dionisie, um il m itropo
lit al D ristrei» şi «Dionisie de D ristra autentifică cinstitele iscălituri de
mai s u s » 5y. Spre sfîrşitul stăpînirii otom ane asupra Dobrogei, arhiepis
copul şi m itropolitul Dionisie pleacă în vestul Europei, scaunul său de
la Tulcea revenind, în calitate de locţiitor, arhiereului Nichifor, un om
corect şi bun prieten al rom ânilor d o b ro g en ir>0. C urind, ierarh u l Dio
nisie încetează din viaţă, aşa cum rezultă clar d in tr-u n docum ent din
15 februarie 1880, unde se vorbeşte de «defunctul m itropolit D ristras
Dionisie» ,!1.
După ce, în m artie 1870, se aprobă, p rin tr-u n firm an al sultanului
A bdul Aziz, în fiinţarea E x arhatului B u lg a r62, poziţia ierarhului G ri
gorie. care reprezentase pînă atunci, neoficial, interesele Bisericii B ul
gare în Dobrogea şi în B ulgaria de nord-est, capătă curînd un caracter
oliicial. în 1872 el este ales m itropolit de D urostor şi Cerven, p u rtîn d
titlu l de D orostolo-Cervenski 6:). E ra de fap t o nouă eparhie, creată prin
fuzionarea M itropoliei D îrstorului (D ristrei) cu Episcopia C ervenului sau
Cervenvodei, care fusese sufragană M itropoliei T îrnovei ®/*. Sediul nou
lui for ecleziastic era la Rusciuc, lîngă care. se afla de altfel mica loca
litate Cerven sau Cervenvoda. în raportul am intit din 19 iulie 1873 al
delegatului Rom âniei la Tulcea, se rela ta despre «num ire(a) în lungul
D unărei, încă de anul trecut, a unui arh iereu bulgar n u m it G rigorie, cu
reşedinţa la Rusciuc» G5. S trăd an iile acestui ierarh de a-i atrage de p ar
tea E x a rh a tu lu i. B ulgar pe rom ânii din Dobrogea nu au av u t în final
rezu ltatu l dorit, deoarece, la sfîrşitul stăpînirii otomane, cei mai m ulţi
dintre ei răm ăseseră credincioşi A rhiepiscopiei Tulcei, aşadar P a tria r
hiei Ecurrfenice 66.
58. Arh. SI. Buc./ fond «M inisterul de Interne», inventar 320, dosar 5/1880,
f. 77.
59. Ibideim, fond «M inisterul C ultelor şi Instrucţiunii Publice», dosar 1596/
1885, f. 3—4. Documentul es*e întărit cu sigiliul ierarhului Dionisie, avînd legenda
în limba greacă (marginal) şi în limba turcă (în in te rio r); textul este aproape ilizi
bil, distingîndu-se doar anul : 1865.
60. Âlfred de Caston, V ovage clans la Dobroudcha, La verile sur Ies /lommci.
ct Ies choses, Bucarest, 1878, p. 20. Vezi şi Tudor M ateescu, Les dioceses orlhotloxes..., p. 290. 299.
61. Arh. St. Buc., fond «M inisterul de Interne», inventar 320, dosar 5/1880.
f. 77.
62. Tudor M ateescu, Les dioceses orthodoxes..., p. 294.
63. Ljubomir Zlatev, op. cit,, p. 320. Aşa i se adresează în văţătorul Constan
tin Petrescu în prim a prefaţă a A becedarului său turco-român : «Durostolo-Corvtnski» (N. Cartojan, op. cit., p. 73).
64. D espre această eparhie vezi, Tudor M ateescu, Din legăturile Episcopiei de
Cerven cu lările române (sec. X V II—X IX ), in «Biserica O rtodoxă Română», XCIV
11976), nr. 1—2, p. 176—<179.
65. A rhiva M.A.E., dosar 298, f. 202.
66. Baron d'Hogguer, R enseignem ents sur la Dobrodja. Son etat acluel, ses
ressources et son avenir, Bucarest, 1879, p. 47.
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Aşa cum am mai avut prilejul să arătăm , existenţa M itropoliej
D îrstorului (D ristrei, Silistrei) constituie o p arte integrantă a istoriei
Bisericii O rtodoxe R o m â n e '’7. Am considerat de aceea că orice infor
m aţie nouă, m enită să com pleteze im aginea tre c u tu lu i acestei eparhii
şi mai ales a şirului titu larilo r ei, "nu poate fi decît binevenită. P e n tru
o mai bună ilustrare a celor înfăţişate mai sus, redăm în continuare,
in extenso, două docum ente inedite referitoare la tem a de faţă.
A N E X E
1800, mai 30, Bucureşti. înscris dat de trei locuitori ai ora
şului Bucureşti pentru adeverirea hirotonirii, de către m itro
politul Dîrstorului Grigorie, a Iui A nton ca preot la satul
Tonea, judelui Ialomiţa.
Încredinţăm cu acest zapis aV nostru la condica Sfin(tei) M itropolia), precum
să să ştiie că pentru un preot, popa Anton, carele s-au hirotonisit la Drăs«tor, la
prea sfin(titul) părinte Grigorie, m itropolitul) dă acolo, şi nu i s-au dat carte
dă hirotoniic, ii necrezînn că este preot de către prea sfimţitul) mitr(opolit)
Ungrovlh., încredinţăm şi in frica lui Dumnezeu dăm m ărturiie că este cu ad evărat
preot hirotonisit la mai sus numitu(l) .prea sfin(ţitul) D ărstorcan, av înd noi ştiinţă
prea bine de hirotonita lui şi că nu este poprit din vreo greşală de care pravila
enbodiseşte celc preoţeşti. Şi pentru incredinţa(re) înşine ne-am iscălit.
1800 maiu 30.
Eu Pascal stn Efrem ot m ah(alaua) Ceauş Radului.
Eu Dimcca D ristoreanul di a ic i adeverez ot m a h ala u a) Sfeti Ştefan.
Eu Enache Dristoreajiul di aici adeverez ot m ah(alaua) Udricanu.
A cest popă s-au orînduit la sat(ul) Tonea, jud. Ialom iţa.
(Arh. St. Buc., colecţia M anuscrise, nr. 141, f. 135. Orig.).
1829, decem brie 8, (Silistra), Scrisoare arhierească adresată
de m itropolitul Dîrstorului A ntim locuitorilor satului Ostrovu Mare, prin cate le lace cunoscut că a orînduit în acel
sat pc noul preot Ioan.
C istitilor ciorbagii mari şi mici, blagosloviţi creştini de la O strovul cel Mare,
blagoslovonie părintească şi vă blagoslovesc arhieraticeşte. la tă că v ă trim it pă
noul popă Ioan, hirotonisit şi să-l primiiţi cu tot sufletul vostru şi să-l cinstiţi şi
să-l socotiţi şi să-l iubiţi ca al dum neavoastră şi să-i dati în mînă-i toată dreptatea,
fără de nici vreo inimă rea. fiindcă are ca să vă blagoslovească şi să vă sfin
ţească, aşadar să ştiţi şi să faceţi negreşit, pentru ca să fiie blagosloveniia lui
Dumnezeu cu vo-i cu toţi şi blagosloveniia noastră. Amin.
1829 dec. 8.
Antim de Dristra şi Proilav şi rugător al nostru întru Christos *.
Arh. St. Buc., fond V ornicia din Lăuntru, dosar 677/1636, f. 69. Orig.).
*. Sem nătura şi titulatura în limba greacă.
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67. Tudor M ateescu, N atalia Trandafirescu, op. cit., p. 86.
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GRIGORIE FRUJINESCU
începător al curentului realist în pictura românească
Influenţele artei apusene, cu caracteristicile ei . renascentiste şi
baroce, au izbutit să se facă sim ţite în pictura rom ânească de-abia
din sec. al X V III-lea şi au continuat pînă s-au generalizat în a Il-a
ju m ă ta te a secolului urm ător. F ap tu l se datoreşte procesului de tra n s
form are continuă a stru c tu rii societăţii şi m ai ales a culturii, care por
neşte să se dezvolte cu a v în t în acest tim p şi în ţara noastră. Astfel,
odată cu mai m area creştere a com erţului şi a micii burghezii, se
extind legăturile cu străin ătatea, p rin călători îr. am bele sensuri, şi se
ivesc oam eni cu gust şi rafinam ent, ceea ce face să ia am ploare prefe
rinţele p e n tru noutate. Nici artele nu răm în în urm ă. în pictură se pre
feră exprim area realităţii şi se m erge către o nouă form ulare artistică,
cu elem ente laice, care înlocuiesc cu încetul şi vechiul lim baj riiedieval
de origine bizantină.
A ceastă trecere de la-felul vechi de exprim are artistică, spre o pic
tu ră cu aspect m odern, continuă să se accentueze pe m ăsură ce se înain
tează mai stăru ito r, p rin diferite contacte ale artiştilor, cu m arele
cu ren t al picturii europene. P u rtăto rii şcestor prim e tendinţe spre
înnoire şi realism sîn t m eşterii zugravi ridicaţi din popor. Ei sîn t cei
ce s-au stră d u it să execute portretele, atîto r ctitori de biserici, apropiindu-se din ce în ce m ai m ult «de viaţă şi de adevăr», a tît în ceea ce
priveşte atitudinea persoanelor, cît şi figurile sau costum ele, red ate
corespunzător epocii şi rangului lor social
Tctodată, aceşti zugravi,
car.e se num ără m ai m u lt d in tre laici, au ieşit uneori şi din form ele
vechi ale program ului picturii bisericeşti şi au executat scene in tere
sante, cu caracter laic sau popular.
T recerea către noul fel de a înţelege şi de a înfăptui a rta a avut
ca cen tru B ucureştii. A ceastă trecere n-a fost uşoară, p e n tru că în
acest tim p îm p reju rările de la noi n -au fost a tît de favorabile ca în
alte ţări. Ele au fost m ult mai vitrege, prin tulb u rările civile care au
1.
G. O prescu, Elem ente progresiste ale artei noastre plastice din prima
jum ătate a sec. XIX, în «Contemporanul», Bucureşti, 1953, nr. 17, din 24 aprilie.
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avut loc, prin cutrem ure şi incendii pustiitoare, la care se m ai adaugă
şi epidem iile de holeră, de cium ă şi invaziile de jefuitori şi de arm ate
străine, care în treţin eau nesiguranţa vieţii şi schim bau uneori chiar şi
orînduirea politică cu toate urm ările ei.
Cu toate acestea, s-a m ers continuu şi pe nesim ţite, spre m oder
nizare. Era o ten d in ţă generală de înnoire, după contacie m ai largi cu
occidentul, la care era atras m ai ales tin eretu l m ai bogat. Dacă la
începutul secolului al X V III-lea acest tin e re t din boierim ea conserva
toare se îm brăca turceşte şi executa dansuri orientale, către sfîrşit are
loc «un am estec de principii, de idei şi de m oravuri opuse» 2, care face
a se da precădere veşm intelor, balurilor şi dansurilor occidentale, pre
cum şi p referinţei de a vorbi lim ba franceză, italiană ori germ ană şi
mai puţin greacă. A tunci se prim eau cărţi şi gazete franţuzeşti, iar
moda a in flu en ţat şi arta. Tot atunci, C onstantin Ispilanti, (fiul b ă trînului A lexandru Ipsilanti), care cunoştea, pe lîngă greacă lim ba ita 
liană şi franceză, era şi «am ator de ta b lo u ri» 3, fiind u rm at de boieri
şi de mica burghezie, care căuta să posede în locuinţe po rtrete de
fam ilie, fap t ce deschide şi m ai m ult calea către latu ra laică şi gustul
modern.
Pe de altă parte, la această em ancipare faţă de vechea tradiţie,
pictorii au fost aju ta ţi n u num ai de ten d in ţa perm anentă a societăţii de
a se încadra în to t ceea ce se p ărea că este nou, ci şi de tehnica picturii
în ulei, care a început a fi cunoscută şi practicată aproape frecvent,
chiar din prim ele decenii ale secolului al X lX -lea.
D ar, cu un sfert de veac m ai înainte, G rigorie Frujinescu, nu mai
m ult decît «un vechi m eşter de icoane, înţelegînd însă în chip su rp rin 
zător arta cea nouă»
păşeşte cu curaj spre noile orizonturi în dezvol
tarea artei. Astăzi, dato rită lu crărilo r răm ase de la el, se poate susţine,
fără exagerare, că în persoana lui s-ar putea găsi «cel mai vechi înce
pător al picturii noi in Rom ânia», cum îl consideră Al. B usu io cean u 5.
Şi, pe drept cuvînt, prin acest m odest prem ergător, pînă nu de m ult
«aproape anonim », se porneşte în ţa ra noastră către o nouă orientare,
spre o pictură de factură realistă şi cu ten d in ţa de a-i da un caracter
um an. F aptul se ptrecea cu m ult în ain tea lui M atei zugravul, Nicolae
polcovnicul(i, E ustatie A ltini şi-a altora — d in tre care unii m ai tineri
erau form aţi în capitalele apusene — şi care aveau să schim be aproape
din tem elie caracterul picturii rom âneşti, grăbind astfel evoluţia ei spre
m odernism , deşi cam tîrzielnic faţă de alte ţări.
2. N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 149.
3. Ibidem, p. 196.
■i. Ai. Busuioceanu, Icoane vech i româneşti, în «Ramuri», Craiova, 1929,
nr 1, p. 6 ; art. reprodus şi în voi. Scrieri despre artă, ed. M eridiane, 1980,
p. 57—59.
5. Ibidem.
6. D em nitătile d e : pitar, postelnic, polcovnic erau d ate de Domnitor unora,
ca ranguri boiereşti onorifice, adică fără atribuţii In arm ată sau în adm inistraţia
tle stat, ci numai biuurîn d u -se de unele privilegii. Ele s-au desfiinţat In 1858, deşi
unii le-au p u rtat neoficial.
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Pînă nu de m ult, p riv ito r la viaţa lui Grigorie zugravul, fru n taş al
celor ce reuşesc să facă o m are schim bare în p ictura rom ânească, nu
se cunoştea v reu n am ănunt decît p u ţin din ceea ce el a pictat.
D escoperindu-se însă caietul lui cu «izvoade iconografice»7, se
adaugă ştiri m ai noi, care îl vor aduce în lum ină şi nu se mai poate
spune că num ele acestui revoluţionar, începător de tehnică şi stil nou,
este «aproape anonim».
Se ştie că vechii zugravi se conduceau în lucrările lor de o carte,
n u m ită E rm inie, care cuprindea în d ru m ări tehnice şi iconografice, tre 
buincioase în practicarea m eseriei lor, carte pe care şi-o copiau unul de
la altul, încît exista num ai în m anuscrise s.
Unii zugravi, însă, n u se m ulţum eau num ai cu textele din Erm inie, ci îşi făceau «izvoade» cu scenele sau figurile de sfinţi necesare în
profesiunea lor. Foile cu aceste desene le puteau îm prum uta în tre ei
sau le vindeau. Alţii şi le legau şi le făceau caiet, aşa cum a procedat
şi Grigorie !\
Caietul lui G rigorie (de 29 X 20 cm) cuprinde 118 foi cu desene,
din care unele sîn t scene şi figuri de sfinţi, iar restu l sîn t m odele de
ornam ente, peisaje şi studii, despre care va fi vorba mai departe
Din însem nările făcute în caiet de însuşi G rigorie (născut pe la
1750), aflăm că el este fiul preotului Tudor, zugravul, din satul F runzăneşti, sa t s itu a t la vreo 15 km mai jos de Bucureşti, pe partea stîngă
a Dîm boviţei, în drum ul spre O lteniţa.
Popa Tudor picta în frescă, după rinduiala zugravilor de veche
trad iţie din epoca post brîncovenească H, iar adolescentul Grigorie,
urm ărindu-1 iucrînd, poate şi ajutîndu-1, a prins o evidentă dragoste
p e n tru m eşteşug, cum ştim că s-a întîm plat şi cu alţi tineri mai ales
7.
Sem nalat de subsem natul în rev. «Biserica O rtodoxă Română», IV (1937,
nr. 7— 10, p. 487—491.
8. Un m anuscris chirilic românesc, din 1813, copie a unei traduceri din gre
ceşte de M acarie, la 1805, după o bună versiune a lui Dionisie din Fum a, îndreptat
şi com pletat de subsem natul, s-a tipărit sub titlul Ermirtia picturii bizantine, Timi
şoara, 1979, edit. M itropoliei Banatului.
9. După Grigorie, caietul a fost folosit de «dascălul N icolae Popovici zograf»,
fratele său mai mic. Iar de la acesta, caietul a trecut la fiul său «logofătul M atei
Popovici, zograf ot Bucureşti», a cărui soră, Elena, s-a căsătorit la 11 febr. 1812,
cu fostul ucenic al dascălului Nicolae, postelnicul Gavriil Andrones?u, zugrav, din
Sibiciul-de-Jos. La G avriil, în podul casei, în 1931, s-au mai găsit cîtova desene de
m îna lui G rigorie. A lte foi au fost prăpădite de urmaşi, im pachetînd cu ele pro
duse ţărăneşti.
10. D esenele lui G rigorie nu se aseam ănă cu acelea din caietul lui Radu Zu
gravul, Bucureşti, 1978, ed. «Meridiane», stu d iat şi dcscris am ănunţit de Teodora
Voinescu.
11. Popa Tudor a p ictat cu ierodiaconul M anole, in 1777, biserica cea veche
din Breaza (jud. Prahova), cum ara tă pisania acelei biserici. In caietul cu izvoade
al lui G rigorie se află un desen cu chenare şi 12 chipuri d e prooroci 111 medalioane,
în stil brîncovenesc «scoase de păcătoasă m ăna smeritului M anole ierodiacon ' zu 
grav, în 1785, iunie 17». Iar în 5 august 1793, M anole term ină «cu zugrăveală de pe
cum să vede» biserica Sf. A ndrei din Sîngeru (jud. Prahova), cum se citeşte în
pisania de p iatră de deasupra uşii din pridvor. O icoană pictată de Tudor Zugravul,
în sec. X V III, care se afla Ife m inăstirea Plum buita din B u c u r e ş ti, nu se mai ş tie
de ea.
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în trecut, cînd m eşteşugul se practica din tată în fiu. Acest fapt a deter
m inat pe tatăl său să nu-1 îndrum e că tre preoţie, ci să-l dea lui «dască
lul Ioan zograf» l2, pentru deprinderea m eseriei, după cum era obi
ceiul de a m erge ca ucenic la a lt m eşter l:!, atunci cînd nu erau şcoli de
artă, dar şi p entru însuşirea lim bii greceşti l'\ care încă mai era în acea
vrem e la modă în lum ea protipendadei rom âneşti. Alegerea acestui
«zografodidascalos» de către preotul Tudor, care desigur că îi cunoştea
bine pe toţi cei de acelaşi m eşteşug, m ai vechi şi mai noi, n-a fost aşa
la întîm plare.
M aestrul Ioan, despre care avem puţine ştiri, nu era un zugrav
oarecare, ci era u n .o m iscusit în p ictu ra nouă, mai învăţat şi cu o mai
m are garanţie de autoritate, faţă de tîn ă ru l ucenic, decît tată l său.
D ascălul Ioan era, de bună seam ă, unul d intre num eroşii rom âni m ace
doneni antiotom ani, refugiaţi de sub asuprirea turcilor la Veneţia, iar
de acolo, după 1750, veniţi în Ţ ara Rom ânească, dar mai ales în
Moldova. Ioan zugravul, cu m eserie însuşită posibil la Veneţia, s-a sta 
bilit însă în B ucureşti, unde începuse oarecum să fie apreciat felul lui
nou de pictură, înclinată spre m odern şi unde el şi-a găsit uşor de
lucru |:>. Practic, e ra a ju ta t şi de cunoaşterea lim bii greceşti, care atunci,
sub fanarioţi, era absolut necesară; spre a putea fi socotit cineva că are
o cultură
şi a-şi face mai uşor relaţii, mai ales în Bucureşti, devenit
prielnic înnoirilor ca centru economic, cultural şi artistic al ţării.
La D ascălul Ioan a in tra t G rigorie ca ucenic, în anul 1766, cînd
avea probabil vîrsta de 16 ani. El avea deja îndem înarea de a desena
şi ştia să scrie, a tît rom âneşte (cu litere chirilice), cît şi în lim ba greacă,
Astăzi, în Frunzăneşti nu mai există urmaşi de-ai lui popa Tud';r. Se pare c<i
însuşi Grigorie spre sfîrşitul vieţii s-a m utat în Bucureşti, ca şi nepotu-său logo
fătul Matei, m eseria lor neavînd nimic comun cu a clăcaşilor boierului localnic
Radu Dudescu. Există în schimb m onum entala biserică, tlin 1732, a acestui boier.
Ari şi-n purtat paşii G rigorie în copilărie şi şi-a plim bat ochii, cu nesatiu şi in te
res, pe dantelăria bogată a tîmplei, sculptată m eşteşugit in lemn, şi pe pictura în
frescă de pe pereţi, do jos şi pînă sus în «cerul» cu Pantocratorul din turla
naosului, ce se vede şi azi.
12. G rigorie traduce term enul grecesc Kyrios prin cuvîntul dascăl, atribut r!ot
ceîui care avea discipoli (ucenici), azi numit m aestru, (pop. maistor, meşter).
13. Vezi C. Săndulescu-V erna, V ecin zu g ra v i tradiţii uilate, în «îngerul»,
Buzău, 1937, nr. 1—2, p. 34—38.
14. Grigorie
cunoştea binişor limba greacă, p en tiu că frecventase probabil
una din şcolile greceşti înfiinţate in Bucureşti încă din 1679, la îndemnul stolni
cului C onstantin Cantacuzino, şcoli pe oare spiritul nou începe să le naţionalizeze
la începutul secolului următor.
15. La Bucureşti s-a stabilit cu dom iciliul şi G heorghe Ven.er, probabli vene- .
ţian, pus ca arhi-zugrav al breslei zugravilor «de către N icolae Vodă M avrogheni,
la 1787. Lui V enier i se atribuie’ tabloul Ceremonia suirii pe tron a lui M avrogheni,
din 1786 (v. «Bulet. Com. Mon. Ist.» 1929, (XXII), fasc. 61, p. 126; Al. Busuioccanu,
Un pictor italian în Bucureşti, la slirşitul sec. al X V III-lea, în «Omagiu Ramiro
Ortiz», 1930, p. 46—50; şi Reinus Niculescu, Contribuţii la isteria începuturilor
picturii româneşti, în «Stud. Cerc. Ist. Artei», I (1954), nr. 1—2, p. 81 ; tot acolo,
la pag. 84, redă şi actul de înfiinţare a breslei zugravilor «de subţire», precum şi
descrierea tabloului m enţionat, p. 85).
16. N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1922, p. 149.
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după cum vedem că obişnuia el
să-şi noteze în caiet — chiar şi cu
unele mici greşeli de ortografie — ceea ce trebuia să fie reţin u t. Astfel
pe foaia 6 verso, scrie :
« Eoto so 7)[iâosu 3a i'-ş'o-xai 7;X&a
/ 6p [i 0 /] ’IuiâwTjv CuiYpâşov, o ii v i
fxaâ-io
T®Zvri • K*'- soţ>jjLp°uX£'i3ajJ.£ ^ Sta ( 6) / povooî i ; i . K a t Iţpa<J>a
v i ;su p sx î ev I t i 1706, [xtjv ’lo iv io v
18».
(Adică : Am însem nat aci de
cînd am mers la
dascălul Ioan zograful, p entru ca să învăţ m eşteşugul zografiei. Şi ne-am înţeles p en tru
(15) ani, şase. Şi am scris ca să ştiţi, în anul 1766, luna iunie 18).
însem narea este scrisă de el alătu ri şi în rom âneşte, dar mai pe
scurt.
Conform uzanţelor vrem ii, în anii de ucenicie, tîn ă ru l ucenic răm înea deplin în seam a m eşterului la în v ăţătu ră şi la lucru, ba ch iar
şi la treburi gospodăreşti 17, iar pentru sine copia desene, pe care le
p ăstra ca să le aibă la nevoie ca «izvoade».
După şase ani; cînd şi-a isprăvit stagiul de ucenic, în iunie 1772,
G rigorie a devenit calfă, socotit ca o m înă de a ju to r calificată. în
această calitate, el lucrează în continuare în atelier, a lă tu ri de m aestrul
său, însă plătit, după cum notează :
« ’ESw e<37][A5t& s!m âtp’o v ta î E3T ad 7; / a -/.aXwaî, o ti 40 oXoprjvzţta, -ti s a p â v ta ,
jo-ta ] /povesti), y.7.1 sva
O r e X i a , z a i qfpat|>a 8ia s v d 7}|X7j3i, 1772’ Jo-y to;>
18».

(Adică : Am însem nat aci de cînd am s ta t calfă, p e n tru 40 florini lf\
patruzeci, în tim p de un an, şi o pereche de ţipei 1!'. Şi am scrisi p en tru
ştire, 1772, iunie 18).
în al doilea an de calfă i s-a m ărit plata, p en tru că scrie :
«Eoio esYjţxdos'jsa dcp’ovfTaî] E3'j[xJ3o’<Xso3a tov osuxepov yp6~.ov -zffi /a X ş iă ?
jxoo, / a i |"o v ] i / â |x 7.jxî \ i jxe 81037; o z 6p |to î] ’lw â v .ijî CwŢpa’f o î, o ii
8o'iXîustjv jxoo, <pXoptv:'ia sa p a v ra
s / a l i a C eufipt ^oB ^jxata / a i ăXXo C so fip t
^ ' ’- îteXia, ta u x a ev i t i 1773, ’Io'jvîou 18, o ii xpovov zaipo ».

(Adică : Am însem nat aci de cînd m -am tocm it pe al doilea an al
calfiei mele, şi ne-am înţeles ca să-m i dea dascălul Ioan zograful, pen
tru slujirea mea, 45 florini şi u n a pereche cizme şi altă pereche ghete ;
aceasta în anul 1773, iunie 18, tim p de un an).
în prim ăvara anului 1775, G rigorie şi cu m aestrul său se pregă
teau să plece în C ro a ţia 20, unde m aestrul, după recom andarea u nor
negustori sau conaţionali, se angajase faţă de stareţu l m înăstirii Le17. C. Săndtrlesru-V erna. Y cch ii m aravi... şi Povestea unui băiat de la Iară,
(biografia lui V asile M ateescu), ediţia N. Iorga, Vălcnii-do-M unte, 1916.
18. I11 17;')0, un florin* monedă de argint, avea (Ham. dc 29 mm şi cîntărea 8 g.,
circnlînci în A ustria, precum şi la noi pînă in sec. XIX.
19. De In ungur, ezipo — ghete
20. In acea vrem e şi mai încoace se aflau mulţi români in Croaţia, Triest,
V eneţia şi chiar la Paris. In aceste locuri erau şi români m acedoneni, stabiliţi
încă din secolele IX şi X , i la r m a i a l e s dc la sfîrşitul s e c . X V I I, c<i e m i g r a n ţ i , în
urma reprim ării unei răscoale, cind turcii aoi ars cetatea albaneză Moscopole, un
im portant centru cultural, cu num eroase legături de com erţ
cu V eneţia (vezi
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p a v in a 2I, p en tru o lucrare de pictură. D rum ul pînă acolo l-au făcut
ci, fără îndoială, pe D unăre de la G iurgiu pînă la Belgrad şi Osijek
(Essek) ; iar de aci pe D rava pînă la Kanisza, pe unde şi-a însem nat,
în popasuri, adresele negustorilor, probabil rom âni m acedoneni, la care
poate că au g ă z d u it22. In această călătorie el a av u t m ulte de văzut :
cetăţi pe m aluri, zăvoaie, pom i în floare, m unţi albaştri în d ep ărtare şi
corăbii fluviale ş.a., care p e n tru el erau noutăţi şi încîntare, încît le
fixează in tr-o schiţă în caiet.
A junşi acolo, Grigorie, care încă era calfă, îşi notează pe un desen,
reprezentînd o ram ă în stil rococo, care l-a interesat ca noutate, urm ă
toarele :
«1775 (jl-î;v AkptjX'.o? 25" '/î i p t o ii rpi^Ţoptou I l s r r a Oooop, -coo £•/. <I>pooC'/;v£T7j TOy Mftooxo’jpESTiou, fpaţA jisva sîvs sî> x'o [iovaaTtpTj A î r a p r ^ a eU ■tvjvO 'i /fp ia » .
(Adică : 1775, luna aprilie 25, cu m îna lui Grigorie Papa Thodor,
din Fruzineşti, de lîngă B ucureşti, este scris în m înăstirea Lepavina, în
Ungaria).
Acolo, avînd în vedere iscusinţa şi hărnicia lui, în ale m eşteşu
gului, m aestrul îi dublează plata, p en tru că G rigorie îşi notează :
« Kow o 7)|AaoEoio dtcp'ovaî sa-râ&Tj/a s i; ţov TpÎTOv / p o - ov ‘t'yj; y.aX®t5î |J.oo,.
y.ai sy.a'J-7. va |ae Stoar, o y.up'.oS ridvy.o? Sia tov xoitov ao'j sX o p îv t'ia ofoo[r(zr)v]Ta
( 80 ), Iv I t i 1775 ’TouXtoo 18»

(Adică : însem nez ari de cînd am stat în al treilea ari al calfiei m ele,
şi am socotit ca să-m i dea dascălul Iancu, p en tru tru d a mea 80 florini,
în anul 1775, iulie 18.
T erm inînd şi stagiul de calfă, G rigorie este deplin cunoscător al
m eşteşugului şi devine tovarăş cu m aestrul său Ioan — «dascălul
Iancu» — cum notează în caietul său :
« Ivj(T) oT/ixaSsuto d<p'SvT 0t; so ^a G y,xa o y - . ip o ş o î

tov

y.'ip[tov]

F ţ iv / o /

xai

Ey.dt(j.atţj.£ -â zâpoi eţ<o tci Tpt-jo jJ.Ep&r(y.o O'.a Tauxa, 1775 AofO'JSTOO 23, si?
AsraJJr(v7 s U ~.rt > K p o d k C t a » .
A lexandru Marcu, Un student român la Piua tşî Paris, către 1820, Simion M arcovici,
în «Curjet clar», V ălenii-fle-M unte, 1929, nr. 9— 12, p. 156; N. A. Constantinescu,
Originea ţi expansiunea românilor, eil. «Casa Şcoalelor», Bucureşti. 1943, p. 54 ş .u .;
Ştefan M ctes, C iteva contribuţii privitoare la românii din Croaţia, în ziarul
«Patria», Cluj, III (1921), nr. 254, 256, 258; N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti.
1939. p. 181, p r'v ito r la corfiertul cu mărfuri ce se aduceau in 1784 'Mn Austria,
' T riest şi Ungaria. Mai tîrziu, un alt român, E paninonda Bucevs~hi (1813— 1891),
pictează în Zagreb la catedrala ortodoxă, vezi Dragoş V iiencu ş.a. Ep. Bucevschi,
Cernăuţi, 1943, p. 10).
21. M înăstirea Lepavina se află astăzi lingă satul cu <celaşi nume, care avea
b ^ eric ă parohială şi ţinea, în 1936. de protopopiatul Belovar şi de eparhia Pakral
din Croaţia.
22. Astfel, în caiet, G rigorie îşi n o te a z ă : «Porclocto ac generoso, domino
domini A nastaseo m ercatori, domino mihi, Essekiensi». Şi «Perdocto ac generoso,
domino domini Demetro Popovici m ercatori, K anijiensi, mihi fratri... colendissimo».
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(Adică : Aci însem nez de cînd am s ta t tovarăş cu dascălul Iancu, şi
ne-am înţeles ca să iau eu a treia parte p en tru aceasta, 1775 august 23,
în Lepavina, în Croaţia).
De la această dată nu mai avem ş tiri de am ănunt şi de aceea il vom
urm ări num ai pe bază de lucrări.
D upă term inarea lucrului în Croaţia, fie că a plecat cu m aeslrul în
Italia la Veneţia, sau mai aproape in Triest. care era o în tretăiere de
culturi — unde se aflau atunci colonii cu em igranţi greci, m acedoneni
şi m ulţi rom âni — şi m aestrul va fi răm as acolo, fie că s-au înapoiat
în ţa ră îm preună
Caietul însă i-a fost totdeauna la îndem îna şi atît
tim p cît a peregrinat pe-acolo, G rigorie şi l-a îm bogăţit m ereu cu
diverse modele, p e n tru că m etoda veche de-a învăţa era studiul prin
copierea m aeştrilor
iar nu direct după natură, cum sfătuiau m aeştrii
m ari occidentali.
în Lepavina şi pe unde a um blat, i-a plăcut să cerceteze cărţi,
interesîndu-1 în aceeaşi m ăsură gravurile. Din gravuri el a p u tu t învăţa
m ulte : punere în pagină, sim etrie, proporţii, tră să tu ri sigure şi corecte,
um bre aşa cum par ele în n atură, perspectivă etc.
Cu răbdarea pe care o avea, cu ochi m ereu iscoditori, cu vrednicia
m îinii şi cu priceperea unei minţi de intelectual, tin ăru l G rigorie a
ajuns prin studii stăru ito are p rivitor la m eseria lui, cu concepţii perso
nale interesante, de adevărat revoluţionar, opus contem poranilor săi.
Din gravuri el s-a convins că altfel se prezintă realitatea şi deci altfel
trebuie înfăţişată ea, faţă de tipul vechi de pînă acum.
In vrem ea adolescenţei însă, cînd a desenat sub ochii tatălui său
popa Tudor, G rigorie desenase în stilul tradiţional, caracteristic epocii
brîncoveneşti, cum sîn t chipurile de profeţi cu veşm inte flu tu rin d . în
v în t şi ţinînd filactere în m iini, destinate să fie modele p en tru pictura
din tu rla bisericii, sau chipuri de evanghelişti p en tru pandantivi, ori
Maica D om nului «platytera» p en tru bolta altarului ş.a.
Iar în desenele din vrem ea uceniciei se vede clar că G rigorie
urm ăreşte să se apropie de m ăiestria dascălului său, care lucra îr sti
lul realist al R enaşterii italiene. Are în caiet şi un desen de la acesta,
din anul 1747— de altfel cel mai vechi din caiet — lucrat cu m igală în
peniţă şi laviu de chinoroz, reprezentînd un b ă rb a t în picioare, drapat
antic şi ţinînd în m îna dreaptă un baston lun£, iar în stingă o carte. Tot
23. Probabil că acesta este «dascălul Ioan zograful» clin Rîmnic, pe care
Mihai Vodă Suţu il scuteşte de dyjdii, in 1785, la intervenţia episcopului Filaret
d e la Rîmnic, deoarece «episcopia are trebuinţă de a-1 avea in posluşanie [...)
cînd va fi trebuinţă de zugrăvit cît şi de a învăţa copiii la m eşteşugul acesta».
P este-zece ani, A lexandru V odă Moruzi îi în tăreşte $i c-1 acest privilegiu (Şt. Mctos.
Din istoria artei religioase române, I, Cluj, 1929, p. 9 'j V ictor Brălulescu, Dascălii
de zugravi Ioan şi Mincu. de la Rîmnic şi Argeş, in «M itropolia Olteniei», XV(1H63)
nr. I I — 12, p. 859—871). Două icoane îm părăteşti sem nate de Ioan se află la Cozia.
alta tot acolo în pronaos, iar altele la Bistriţa şi O strov (Ibidem). lără a cunoaşte
însă şi vreo biserică pictată de el. Ioan are ucenic la Rîmnic pe Mincu, care lucra
ca şi el, care ucenic se m îndrea cu m aestrul său (Ibidem, şi I. Popescu-Cilieni.
O şcoală de zugravi bisericeşti în Oltenia, în «Revista de istorie bisericească».
Craiova, I (1943), nr. 3, p. 120).
24. Cf. Ermlnia picturii bizantine, cap. 1.
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astfel se caracterizează celelalte desene din caiet lucrate de G rigorie,
ca unul cu sensibilitate artistică, cu sp iritu l proporţiilor, sigur pe m înă
şi pe pensulă, şi care se vede că n-a răm as ro b it de stilul vechi, fap t
dovedit prin g rija faţă de realitate, redată cu m ultă fineţe.
Lu unele desene — m ajoritatea pe o singură pagină — se vede
procedeul de lucru : întîi cu creion de plum b bine ascuţit, apoi revenind
pe aceeaşi urm ă cu tră să tu ri de chinoroz de o extrem ă subţirim e şi
precizie în detalii, obţinute cu pana foarte fin ascuţită
după care,
apoi, a m odulat um brele cu laviu, to t cu cerneală de chinoroz. Dar are
şi alte m ulte desene, to t a tît de bine puse în pagină, lucrate însă direct
in peniţă, fără laviu, de pensulă.
La toate chipurile de sfinţi se dă atenţie deosebită mai ales capului,
de o factură îng rijită aproape m iniaturală, în juru l căruia adesea nu mai
desenează nim bul caracteristic tu tu ro r chipurilor de sfinţi.
In general, se vede că zugravul G rigorie avea răbdare, dragoste
de m uncă şi pasiune p en tru desen migălos, cu tră să tu ri dem ne de adm i
rat, care il ara tă conştient de vocaţia lui, superior faţă de alţi confraţi
în ale m eşteşugului din acea vrem e. El nu continuă m eseria aşa cum
o practicase tatăl său, ci se ru p e de trecut, ca un răsvrătit. Avea părerea
ferm ă că trebuie să deseneze aşa cum observa el că este lum ea încon
ju ră to are şi, de aceea, îi plăcea mai m ult stilul nou decît cel practicat
pîr.ă acum. El a ajuns la această convingere, a tît urm înd îndrum ările
m aestrului său, cît şi cercetm d şi copiind — ca exerciţiu de îndem înare
şi de folosire ca izvoade — gravuri aflate uneori din întîm plare prin
diferite cărţi.
D intre aceste izvoade rem arcăm pe acela reprezentînd pe H ristos
in potir, ca simbol al euharistiei, n u m it «Pîinea p u rtăto are de viaţă»
(Ioan cap. fi, vers. 51, o Cor(cjop<j; ăp-zos ), a ^ a t de G rigorie în cartea
grecească de slujbă Q P O A O nO X TO MEFA, EX KTIITEIX, 1763 (adică
Ceaslovul cel m are, tip ă rit la Veneţia) ‘Jli.
După acest Ceaslov vechi (p. 172) Grigorie a mai copiat — de
această dată prin m etoda suprapunerii — chipul lui H ristos p u rtînd
rrucea. însă el nu a reprodus exact nici g rav u ra aceasta, cum poate a
procedat şi cu altele, ci a in te rp re ta t-o pe alocuri, în mod intelectual,
adică gîndit, aproape de original, d ar şi de realitatea observată de el,
precum şi în sensul cunoscut în adolescenţa lui la pictura cu caracter
bizantin. Aceasta se observă la o parte din reprezentarea veşm intelor şi
la globul păm întesc de sub picioarele lui H ristos, înlocuit cu nori şi
heruvim i ca îngeraşii, închipuind «Tronurile» din pictura tradiţională
a icoanelor.
25. Tot astfel sfătuia şi Cennino Cennini în Tratatul de pictură al său (traci.
N. Al. Toscani, edit. «Meridiane», Bucureşti, 1977, cap. 157, p. 136).
26. A ceastă reprezentare simbolică, înfăţişind, pe H ristos tinăr, stînd pînă la
brîu într-un potir şi binecuvîntînd cu am bele mîini, s-a reprodus în g ravură pe
lemn, ilustrînd şi unele cărţi de slujbă rom âneşti, tipărite la Blaj, după 1765
(Vezi A lexandru Lupeanu-M elin, Xilogralii de la Blaj, Blaj, 1929, p. 20 şi pl. 7).
De asem enea se află şi în Liturghlerul tipărit cu cheltuiala episcopului Cosma la
Buzău, în 1769, p. 133, cu unele schimbări. Lucrată pe aramă, de alt gravor, dar
de calitate mai slabă, esle reprodusă după cea din 1763, încă într-un Ol’O A O riO X
TO MErA , tipărit tot la V eneţia, în 1831.
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Pe alte gravuri volante, sau extrase din cărţi, nu le-a mai copiat,
ci le-a lipit în caiet, chiar catolice fiind, nedistingînd d iferenţa de
ordin dogm atic faţă de cele obişnuite în o rto d o x ie 27.
C onştient de ceea ce treb u ia să înveţe în dom eniul m eseriei sale,
G rigorie ara tă un deosebit interes şi p entru cunoaşterea corpului um an.
Ca dovadă, are un desen priv ito r la proporţiile corpului copilului, rep re 
zen tat la trei vîrste, cu vedere din faţă şi profil, lu at probabil dintr-o
carte mai veche, cu studii academ ice ale vreunui m aestru din Apus.
Un a lt desen reprezintă în stînga sus, im aginea statuii lui H erakles
(Hercule) de F am eze, în repaus, cu m usculatura lui robustă, operă a
lui Lysip, aflată la m uzeul din Neapole. A lături, în dreapta, este dese
n at H erm es din Vatican, am bele statu i văzute din faţă. Pe aceste im a
gini a av u t ocazia să facă m ăsurători p rin linii punctate, spre a găsi
unele rap o rtu ri de m ărim e în tre diferite părţi ale corpului um an. De
altfel, statuia lui H erm es, socotită ca tip al frum useţii bărbăteşti, era
lu ată în tre c u t d rep t «canon» al proporţiilor corpului omenesc, a tît de
către sculptori, cît şi de către pictorii din occident.
în partea de jos a aceleiaşi foi este desenată, cu aceeaşi fineţe de
linii şi m inuţiozitate, statu ia lui Apollon de Belvedere, din m uzeul
V aticanului, în două vederi, una din spate şi alta din profil, avînd
astfel prilejul de-a face, în totul, m ăsurători pentru corpul um an din
toate cele trei poziţii : faţă, profil, spate.
Tot aşa ca la statu ia lui Herm es, şi la aceea a lui Apollo se face
adesea aluzie ca tip de frum useţe juvenilă. A legîndu-le tocm ai pe
acestea p entru m ăsurători de proporţii — desigur după alte desene
sau gravuri cu
pretenţii academ ice28 înţelegem că Grigorie, încă din
tinereţe, nu se mai ţine de regulile
tradiţionale prescrise de E rm inie
a cărei au to ritate era atunci în vigoare în lum ea celorlalţi pictori
ai noştri •v'.
în aceeaşi m ăsură în care l-a interesat corpul omenesc ned rap at
şi proporţiile lui — atunci cînd studiile savante de anatom ie erau
aproape de tot neglijate de zugravi — a căutat să-şi dea seam a şi în
ceea ce priveşte m usculatura şi m işcarea, cum se vede în desenul re prezentînd pe un sclav ducînd pe u m ăr o greutate, lu crat cu o m ăiastră
fineţe în laviu. Iar în tr-a lt desen reprezintă m ulte m îini şi picioare
schiţate în diferite aşezări, probabil — de data aceasta — după natură.
O dovadă a însuşirii de către G rigorie a unor astfel de cunoştinţe
o constituie celelalte chipuri de sfinţi desenate în caiet, care nu suferă
din punct de vedere al proporţiilor. în general, în lungim ea corpului el
socoteşte de 7— 8 ori m ărim ea capului, ca pictorii cretani, influenţaţi
de V eneţia şi Occident, iar nu 9 m ăririi, cum îl învăţa E rm inia şi cum
se practica la noi, sub îndrum ările de la Athos, în pictura m onum entală,
27. D atorită gravurilor au ' pătruns în iconografia rom ânească reprezentări
străine de ortodoxie, dintre care unele sînt m entionate în Erminie, p. 292—293.
28. Tot cu astfel de m ăsurători se vede Hermes. după o gravură urfde apare
invers, în Giovani Pietro Bellori, V ieţile pictorilor, sculptorilor $/ arhitecţilor
moderni, voi. II, trad. de O ana Busuioceanu, Bucureşti, 1975. p. 235.
29. Erminia..., cap. 52. p 69.
30. Totuşi, din Erminii are cîteva reţele copiate, privitor la alte probleme.
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unde îşi avea rostul ei această lungim e. De aceea, chipurile de sfinţi
ai lui G rigorie se apropie m u lt mai bine de realitate, adică aşa cum
vedea el om ul în n a tu ră şi după cum l-au văzut şi artiştii R enaşterii
italiene.
C ontrar viziunii m onahale rigide de la Athos, el preconiza o reve
nire la studiu şi la n atu ră, pe care m aeştrii vechi de tradiţie bizantină
d oar o sugerau sau o reprezentau p rin sim boluri. Alteori urm ărea şi
esteticul, silindu-se să deseneze feţele frum os.
Ca încercări de studii după n a tu ră — apud vivos — în care îi
descoperim spiritul de observaţie, are desenat un cap de fată tîn ă ră şi
alte două capete de fem ei, în care caută să înţeleagă raccourţi-ul ceea
ce presupunem că nu era cunoscut de oricine d in tre tovarăşii săi de
m eşteşug mai apropiaţi, atunci cînd m ulţi erau străin i de cunoştinţe
snai pretenţioase asupra desenului. Tot astfel l-a preocupat reprezen
tarea expresiei feţei în tr-u n desen reprezentînd un cap de tînăr, care
arată ură şi dispreţ, dar poate şi îndurare, dacă Grigorie s-a gîndit la
tîlh aru l de pe c ru c e 3I. Un a lt personaj în veşm inte orientale, su p ra
num it de noi «Pvthagora», este rep rezen tat gîndind la problem ele
sale, înconjurat de obiectele unui om de ştiinţă. A lte stări sufleteşti,
înfăţişate uneori num ai prin gesturi, îl apropie şi m ai m ult de mo
dernism .
In ce priveşte com poziţiile, una din ele, care reprezintă prinderea
şi om orîrea lui Abesalom, răsculat, cu o arm ată în arm uri m edievale (!),
îm potriva tatălui său David (II Regi, cap. 18), şi «inspirată» după vreo
gravură, d ar aci sem nată «fapta G rigorie, 1768», pare a fi în 'c a ie t cea
mai veche lucrare a sa. Celelalte 38 scene biblice sînt in p a rte după
alte desene
reprezentînd «praznice», aproape mai toate bine aran jate
pe hîrtie, cu personajele participînd la acţiune şi exprim înd corect ideea
prin gesturi, astfel încît compoziţia este concepută ca o unitate, cu
ştiin ţa m eşteşugului conform ă subiectului.
în aceste desene, ca elem ent nou, se vede interesul p en tru pers
pectivă, _cu tainele căreia pare oarecum fam iliarizat prin sim ţ, din
observaţie, sau de pe gravuri, chiar dacă nu-i cunoaşte jDrofund legile.
Vedem perspectivă de interior, cît şi peisaje cu cetăţi şi ruine în
perspectiva, cu arbori înfrunziţi, m area şi fluvii, pe care plutesc corăbii
cu vîsle, cum le văzuse el în călătoria lui pe D unăre, în 1775, spre
Croaţia, precum şi unii sfinţi desenaţi pe fond cu peisaj. T otdeauna
are orizontul închipuit mai jos de jum ătatea foii, ca să dea sfîntului o
înfăţişare mai în altă decît arborii şi clădirile din ju ru l lui, în confor
m itate cu im portanţa pe care o are sfîntul în conştiinţa creştinului.
Acum figurile nu mai p ar lipite de un fond plat, fie şi de aur, ci învă
luite de aer ca în cadrul lor natural. în desenele lui Grigorie, m unţii nu
31. O copie în creion, exactă şi ca mărime, fostă în posesia zugravului Belisare
Paraschivescu, se află la o nepoată a pictorului D. Belisarie din Bucureşti.
32. La unele a copiat şi inscripţiile originale, ca* N ascitur Salvator mundi
Christus, Baptizat Ioannes Christum, sau '0 ’A riO i) AIIOSTO-AOS K A I 'E T A IT E A IS T H S SIAPKOS, care apostol are nimb oval şi, deasupra în aer, îngeraşi ca la
catolici, deşi gravura a executat-o probabil un grec.
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m ai sîn t stîncî erozîonate, în form ă de terase, ca în icoanele vechi după
stilul capadocian :ts, ci sînt ro tunjiţi, cu arbori, sau cu stîncile red ate
n atu ralist, ceea ce înseam nă că, pornind către realism şi perspectivă,
s-a d istan ţat continuu de pictu ra tradiţională a vechilor zugravi.
Pictorii vechi, de trad iţie bizantină, n-au folosit perspectiva, p en tru că
aceasta dă im presia că «se sparge panoul» şi scena se vede ca p rin tr-o
fereastră. De aceea ei au folosit un fel de «perspectivă inversă», tocmai
spre a apropia to tul către prim ul plan, folosind două dim ensiuni, care
le a ju ta şi p e n tru scopul de-a um ple toată suprafaţa, din team a de gol
(horror vacui), şi a pune in concordanţă pictura cu peretele edificiului,
în occident însă, în epoca barocului, «s-au spart» nu num ai pereţii, ci
chiar şi plafoanele, înfăţişînd pe ele cele mai îndrăzneţe racursiuri, ca
şi cînd figurile a r fi proiectate pe cer, tinzînd astfel, prin perspectivă şi
cu aju to ru l artei să se sugereze cît mai m ult realitatea.
în tre alte peisaje, desenate ceva mai deosebit, Grigorie are unul
din 16 august 1769, care nu mai este d estinat ca «decor de fond pentru
com poziţiile sacre», ci de sine stătător, reprezentînd com eta M essier y\
a cărei apariţie, a p u tu t fi văzută la a .e astă dată pe cerul înstelat al
R o m ân ieir>. Această a ră tare neobişnuită care poate l-a im presionat
m ult, tîn ăru l ucenic s-a gîndit s-o im ortalizeze ca pe un ceresc preves
tito r de calam ităţi sau de im portante evenim ente, cum se credea
a tu n c i:)li.
în perspectivă, poate după n atu ră, are desenate şi două mese cu
cîteva obiecte pe ele, şi cu picioarele curbate în stil
rococo.
Dacă vechile form e bizantine ale chipurilor de sfinţi se îm pletesc
cu cerinţele artei noi realiste şi capătă sub m ina lui G rigorie u n aspect
nou prin linii, la fel se petrece şi cu red area um brelor, puse cu m ultă
socoteală. Ele urm ăresc form a, p rin m odulări fine de chinoroz, în
m anieră m iniaturală ca în gravuri, mai ales la capete, la care insistă
îndeosebi. Un desen cu un personaj costum at antic — despre care am
a ră ta t m ai sus că a re o expresie de gînditor — înfăţişează problem e
interesante nu num ai de um brele proprii ale obiectelor diferite din
ju ru -i, felu rit aşezate, ci şi de um bră aruncată, spre a indica sursa de
lum ină, cu rol de fixare a obiectului în spaţiu, ceea ce pare prea peste
m ăsură p en tru careva d intre tovarăşii săi de m eşteşug, de la sfîrşitul
sec. al X V III-lea, din ţara noastră. Tot astfel ne uim eşte şi plăcerea pe
care G rigorie o avea de-a desena uneori excesiv de am ănunţit, încît pe
o suprafaţă de 8 X 13 mm, cam cît unghia de la degetul mic, cît are
o foaie^ a cărţii pe care o ţine sfînta Ecaterina în m înă, el a p u tu t să
scrie cu peniţa opt c u v in te 37. Insistenţa asupra detaliilor în general
denotă dragostea p en tru m eserie şi respect p entru ceea ce vede şi înţ
33. C apadoria, regiune in partea de sud-est a Asiei Mici, spre Siria.
3-f. Charles M essier (1730— 1817), astronom Irancez.
35. Confirm are orală a dr. H arald A lexandrescu, de la O bservatorul astronom
din Bucureşti.
36. Aşa bănuim că şi G iotto di Bondone (1267—1337) socotea rostul come
H alley, pe care a văzut-o în 1304, şi-a reprezentat-o în frescă, ceva mai tîrziu.
scena celor «Trei magi», de la capela Serovegni dell'A rena din Padova.
37. «Crucea este păzitoare a to ată lu[mea], crucea e stăpînirea îm păraţii
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lege. G rigorie a în v ăţat să observe, dar să şi redea, adică are o deprin
dere apuseană, opusă celei orientale, care redă ceea ce ştie.
P rin astfel de desene, G rigorie ara tă calităţi de m atu ritate artistică,,
apropiată spiritului intelectual, ceea ce este surp rin zăto r p en tru atunci
cînd mai toţi pictorii dinaintea lui nu u rm ăreau şi nici nu se gindeau
să folosească procedee noi, ci se m ulţum eau cu ceea ce ştiau şi-şi dădeau
osteneala de a-şi aprofunda neîncetat m eseria, bazaţi num ai pe m oşte
nirea prim ită de la cei vechi. El din contră, ne apare ca un fenom en
artistic nou, pentru că intră pe făgaşul artei apusene, care avea să se
dezvolte tre p ta t în secolele urm ătoare.
In m ajoritatea foilor sale, Grigorie n-a u rm ă rit culoarea, ci mai
a'.es desenul, realizat p rin linii şi cîteva um bre. La unele desene, culorile
veşm intelor sînt num ai indicate prin litere chirilice, ca de ex : p (prasină - verde) ki (chinovar), oh (=- ohră), ox (oxiu — cafeniu), b (bolos
păm înt roşu), 1 (linău = gri) ş.a. Ia r pe unele veşm inte a. indicat
blicurile ( = lum inile), num ite atunci «lame», cu chinovar,, ca pe nişte
fulgerături, ceea ce pe icoane urm a să se lucreze cu pulbere de aur,,
aşa cum s-a lucrat, după prim a ju m ătate a sec. XIX, de către toţi
zugravii adepţi ai acestei tehnici, ajunsă apoi la modă. Tot cu roşu are
scos un izvod, de pe o icoană nouă, aşa cum învaţă E rm in ia :i'<.
In fine, pe un num ăr de foi sîn t desenate modele de chenare de
flori diferite, aşezate pe acelaşi lujer, în linii extrem de fine, în care
descoperim sim ţul p en tru frum os al desenatorului şi preferinţa mai
m ult p en tru ornam entul baroc. De asem enea are m odele de sculptură
p en tru altare catolice (retable) şi m obilă barocă sau rococo, ori tro 
nuri, coroană, evanghelie ş.a.
Din cele 118 foi, cît conţine caietul lui G rigorie, num ai 27 sînt
sem nate de el, dar şi acestea în mod variat, cu înaintarea vîrstei. D intre
ele, 15 sînt în greceşte, cu tră să tu ră mai scolărească, deci mai vechi.
Dacă pe unele foi sem nează «fapta lui Grigorie», sau corespunzător în
greceşte —ot-/jjxa T’pqop'.oo — cum ii plăcea lui să scrie — pe altele
sem nează «m îna lu i Grigorie», sau greceşte /sip* tou rpifoptou, adică
m îna celui care a lucrat, potrivit credinţei că m îna are binecuvîntarea
D o m n u lu i3!l. La început deseori sem na sim plu Grigorie zugrav, sau cu
adaosul Papathodor sau P o p o v ici/|0, ca la m atu ritate să sem neze G ri
gorie F rujinescu, de la num ele satului F rujineşti, de unde era o riginar
(azi F ru n z ă n e şti)/,l1 atunci cînd după cît se ştie, nu toţi zugravii obiş
nuiau să se sem neze pe icoane şi mai ales nu cu am bele num e. ci num ai
cu cel de botez, ca în pomelnice.
f

■—

38. Erminia... cap. 1.
39. In trecut, la începerea uceniciei pentru zugrăvie, preotul citea ucenicului
o rugăciune, ca Domnul, nu numai sufletul şi inima, ci «şi miinile lui» să le
îndrepteze fără prihană (v. Erminia, p. 29).
40. Conform modei vechi de-a adăuga la nume sufixul viei sau eseu.
41. Satul, azi înglobat în com. Fundeni, în 1849 încă era numit do «lumea
locului» Frujineşti, de la străm oşul Frujină, nume întîlnit altundeva şi azi. Atunci
avea casele rare, curţi mari, vi-to. iar p entru treierat aduceau cai do la m unte
(vezi, C. Săvescu, Biserica din Tînganu, în «Bul. Com. Mon. Ist», 1929. fasc. 61,
p. 110). In pisania din 1889, a bisericii, scrie «Fruzineşti».
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Cunoscînd acum ceea ce ştia G rigorie, care şi-a însuşit cu sîrguinţă
şi dragoste m eşteşugul său, precum şi în ce m ăsură a înţeles el pictura
m odernă pînă la v irsta de 25 de ani, regretăm că, atunci cînd s-a
înapoiat în ţară n-a p titu t lucra mai m ult. Cauza a fost, pe de o parte
că, pe vrem ea aceea de început, la noi încă mai erau stări potrivnice
unei a rte noi, — iar vrem urile instabile au fost totdeauna o piedică în
dezvoltarea artei — şi, pe de altă parte, p e n tru că nici toată mica
burghezie şi nici toţi boierii încă n-o pricepeau îndeajuns, ca s-o poată
în cu raja să se dezvolte în aceeaşi m ăsură ca în apus. De aceea el a pictat
mai m ult icoane, ca pictură de şevalet. Dacă cum va a p ictat şi pictură
m urală, astăzi după 200 de ani, nu se mai poate afla, din cauza rep a
raţiilo r după "atîtea incendieri, devastări şi cutrem ure, precum şi a
înnoirilor necorespunzătoare la aproape toate m onum entele religioase
din aria B ucureştilor, în care a activat el. Insă, în tru c ît din caietul său
îi recunoaştem calitatea de îndem înatic şi încercat grafician, cu şp irit
de observaţie, cu ochiul ager şi o m înă de precizie, stăpînă- pe pană,
sîntem de părere că Grigorie s-a p regătit mai mull ca iconar şi pictor
de şevalet — atunci de-abia în faşă în înţelesul de azi — iar nu ca
un zugrav obişnuit p e n tru decorat pereţi de biserici ',2. A firm ăm aceasta
şi p en tru m otivul că dacă cercetăm cu atenţie subiectele p referate şi
desenate de el in caiet, m ajorjtatea absolută este p e n tru pictura de
şevalet. Pe lîngă aceasta, nu sînt desenate decît cîteva sc£ne din viaţa
Dom nului Iisus, lipsind scenele cu m inunile lui şi cu pildele, cu m arti
rizările sfinţilor etc., pe care le cuprinde Erminia şi care scene se
pictează îndeosebi pe pereţii bisericilor. Totuşi el nu era de tot străin
faţă de E rm inie şi ceea ce se pictează pe pereţi, probă unele chipuri
de sfinţi şi cîteva texte, din care unele sînt recom andări pentru ce se
piotează pe tîm plă, şi reţete p en tru v erniuri şi polim ent, ca în Erm inie
(cap. 12).
Din lucrările răm ase de la G rigorie, între cele circa 150 icoane
d in tre anii 1781— 1803, o parte fiind sem nate de el şi m ulte provenite
de la m înăstirea V ăcăreşti, se puteau vedea la fostul muzeu al Comisiei
M onum entelor Istorice din B u c u re şti/,:1. Iar alte icoane sînt răspîndite
în capitală la unele biserici, cum este aceea a Maicii D om nului, tipul
«M ater dolorosa», din 1798, care era la biserica Schitu M ă g u re a n u /,î.
42. Totuşi G rigorie cunoştea procedeul folosirii «pauzei» (cartonului) pe pereţi,
m etodă pe care bizantinii n-o foloseau (v. W ladyslaw Podlacha, Umanismul picturii
murale bizantine, voi. I, ed. «Meridiane», Bucureşti, 1983, p. 270), pentru că are
în caiet, copiate prin înţepare cu acul, cîteva desene.
43. Azi, la Muzeul de Arfă. secţia artă feudală, unde se zice că au fos
m utate, se află doar cinci icoane praznicare de la V ăcăreşti, din 17P7—1803, semna’
de el cu «scrisurile» in greceşte, conform com unicării orale a d-nei Ana Dobjansc^
în 1986. Vezi de aceeaşi Zugravii din Bucureşti în sec. XVIII. în «Muzee
M onumente», 1977, nr. 7. A tunci m înăstirea era închinată unei m înăstiri din Răsăr'
O descriere a cîtorva icoane, cînd erau la un loc, şi o m enţiune asupra autorul
lor o face V irgiliu N. D răghiceanu în prefaţă la Catalogul colecţiilor Comis. Mo
Istorice, Bucureşti, 1013, p. 88 si nr. 618. inscripţia cu num ele zugravului
nr. 865, şi o icoană planşa XXIX (vezi şi Al. Busuioceanu, Scrieri despre
p. 221 ; şi Şt. M eteş, op. cit., p. 95.
44. V. D răghiceanu, op. cit., p. 38, n. 383; şi Şt. M eteş, op. cit., p. 92.
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sau aceea de la biserica Sf. G heorghe-V echi din B ucureşti '*5. A lte icoane,
din aceeaşi vrem e, se pot vedea azi la m înăstirea Cem ica, condusă
atunci de harnicul egum en paisian G heorghe (1781— 1806), venit de la
N eam ţu, cu care G rigorie se afla în relaţii de prietenie, în tru c ît aci a
zăbovit mai m ult tim p cu lucrul. Astfel, în pronaosul bisericii de aci
cu hram ul S fîntul G heorghe, sîn t două icoane «îm părăteşti», foste pro 
babil în altă parte. Cea dinspre nord, reprezintă pe Maica D om nului,
stînd pe un tron în stil baroc, cu pruncul, stră ju ită de doi îngeri. Cea
dinspre sud, realizată în acelaşi stil şi apreciată ca «adm irabilă»48,
înfăţişează pe Iisus H ristos, aproape ca în caietul său cu «izvoade» şi
sem nată jos în d reap ta cu litere mici «De G rigorie Frujinescu, z. 1800» 'a.
Am bele icoane au fondul de aur, iar veşm intele au lum inile date cu
a u r frecat. Toi acolo, în m uzeul m înăstirii, este sem nalată o altă icoană
pictată pe lem n, în 1798, sem nată jos, reprezentînd «Răstignirea» cu
cerul în nourat şi s tră b ă tu t de fulgere /*8. La biserica Sf. Lazăr, a cim i
tiru lu i m înăstirii, icoanele îm părăteşti de pe tîm plă sîn t pictate tot de
Grigorie F rujinescu, în 1802, cum sem nează el pe ele, jos, cu litere albe.
Probabil că se m ai găsesc şi alte icoane la bisericile din zona Bucu
reştilor 'l9, sau m ai departe, ca acele icoane din 1803, una a Maicii
D om nului şi alta a lui Iisus H ristos, din Biserica com. Orbeasca din
jud_ Teleorm an, la 15 km nord de A le x a n d ria 50. In toate aceste icoane
se pare că Grigorie a încercat să stabilească un echilibru în tre bizantin
şi m odern, deşi se fac prim ii paşi în a se elibera de tipul bizantin şi
caută să dea o nouă o rientare artei p rin aplicarea genului nou de lucru.
Acest gen, începînd din a doua ju m ă ta te a sec. al X lX -lea, a fost încet,
încet, îm b răţişat şi de alţii, pînă a ajuns să se dezvolte u lterio r şi să
înlocuiască în biserici stilul de origine bizantină, p racticat pînă atunci
de secole de către toţi zugravii din ţa ra noastră. P e n tru vrem ea lui, el
nu are. lucrări de continuitate, ci de noutate, prin care dă curs evoluţiei
picturii noastre.
Pe lîngă icoanele cunoscute pînă acum, ale acestui îndrăzneţ înce
pător de stil în pictură, se adaugă încă o lucrare, rod al im aginaţiei sale
creatoare, de data aceasta cu caracter laic. L ucrarea, pe lîngă că îl
aduce pe autor în mai m ultă lum ină, îl aşază ca prim ul p rin tre cei care
încep să facă o revoluţie în pictura rom ânească.
45. Sem nalată de D răghiceanu, op. cit., p. 82, nr. 815; şi N. Iorga, Inscripţii
din bisericile României, II, p. 35, nr. 2.
46. Şt. M eteş, op. cit., p. 95; şi «Revista Istorică», VIII (1922), p. 156; şi
I. L. G eorgescu şi Roman Stanciu, M înăstirea Cem ica, ed. «Meridiane», 1969,
p. 21.: ■«E o pictură m eticuloasă, cu o orchestraţie coloristică bogată, în care
domină aurul, a unui m eşter stăpînlnd deplin tainele meseriei...».
47. Vezi şi I. D. Ştefănescu, Şcoala de pictură de la C em ica şi Căldăruşant,
în'«G lasul Bisericii», XXVIII (1969), nr. 3—4, p. 370.
48. Ibidem , p. 371.
49. La bisericile vechi d in : P lătăreşti, (1646), Fundeni, şi nici chiar în Frunzăneşti (1732), nu se găsesc icoane pictate de Grigorie.
50. Sem nalate do V ictor Brătulescu, In art. Zugravi de biserici, în «Glasul
Bisericii», XVIII (1959), nr. 3—4, p. 270.
B. O. R. — 9
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A eeastă lucrare, scăpată de vitregia vrem urilor, este un tablou
lu cra t pe pînză, în ulei, de 110 X 153 cm, sem nat în dreapta jos, în
1789, ianuarie 1, adică p e la jum ătatea activităţii sale artistice.
Tabloul înfăţişază pe dom nitorul M unteniei, Nicolae M avrogheni
(1786— 1790), în co n ju rat de curtenii şi îm părţind d aru ri soldaţilor victo
rioşi în războiul îm potriva austriecilor. Sus pe cer, G rigorie a pictat
scena «D eisis»r,t, iar sub ea, m ai jos, soarele, luna şi S fîn tă cruce, ceea
ce înseam nă că a v ru t să închipuie participarea cosmosului şi a D ivini
tăţii ca ocrotitoare la actul de b u nătate a voievodului, idee ce se înţe
lege şi din versurile din preajm a acestora.
In zona tere stră este rep rezen tat însuşi dom nitorul tronînd, îm 
b răcat cu giubea îm blănită, în tre oşteni pedeştri, călări şi tu n ari, cu
steaguri desfăcute, şi boieri rîn d u iţi în stînga şi în d reap ta ca la defi
lare. Mai jos, la baza tronului, sîn t cîţiva săculeţi cu bani, iar dinspre
d reap ta se apropie prizonieri, şi ostaşi îm brăcaţi turceşte şi ţinînd de
p ăr sau p u rtîn d în vîrfu l suliţelor capete tăiate de-ale d u şm a n ilo r52.
Locurile goale sîn t ocupate cu te x t g rec e sc 53 — lim ba m aternă a lui
M avrogheni — explicînd tabloul şi pream ărindu-1 pe dom nitor în
versuri. în să ele nu se adresează direct dom nitorului, ci D ivinităţii,
ca să aju te pe dom nitor în aspiraţiile sale. V ersurile lui G rigorie, care
n-au aer de linguşire şi um ilire, ci de elogii decente şi de m îndrie
naţională, ca un fel de odă. Ele ne conving că autorul lor, pe bună
dreptate, pe lîngă m eşteşugul picturii, avea şi o cu ltu ră deosebită pen
tru vrem ea lui, precum şi un rem arcabil sim ţ poetic ; deci era şi cu
ireocupări de ordin intelectual fiind la cu re n t cu evenim entele vrem ii,
n plus bănuim că G rigorie nu era stră in nici de sp iritu l ce cloootea în
m ijlocul popoarelor apusene. De aceea tabloul acesta pare a fi un revers
p rem a tu r al R evoluţiei franceze din august al aceluiaşi an, şi ar vrea
să ara te p o p u laritatea şi generozitatea dom nitorului ţării, de origine
fanariot, în opoziţie cu alţi şefi de state, tira n i ai tim pului aceluia.
Mai presupunem că G rigorie, care desigur că făcea p a rte din brea
sla «de subţire», nu se poate să nu fi v ăzu t tabloul a trib u it azi lui Venier «Ceremonia suirii pe tron a lui M avrogheni» 54. A tunci se poate
că s-a am biţionat să creeze şi el tabloul, în acelaşi gen, dar m ai com

f

51. Scena, num ită şi «Intercesiune» ( — m ijlocire < frc.) reprezintă pe Hristos
Îm părat stînd pe tron, iar M aica Domnului şi Ioan Botezătorul (aci Sf. N icolae, ca
patron) stau de-o p arte şi de alta, intervenind pentru iertarea şi aju to rarea celor
ce se roagă.
52. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. III, partea II, ed. Fundaţiilor, Bucu
reşti, 1946, p. 767, fig. 50.
53. Textul, scris cu alb cu m ajuscule, cuprinde versuri rim ate Imperechiat.
Reprodus In greceşte, şi apoi tradus ad litteram , este publicai de A lexandru
Elian ş.a. In Inscripţii m edievale ale României, oraşul Bucureşti, voi. I (1395—
1800), ed. A cadem iei, Bucureşti, 1965, p. 759—763, nr. 1165. G rigorie are şi în
caietul său cu «izvoade» o ciornă din tin ereţe a unei poezii de dragoste, tot în
greceşte, versurile avînd tot rim ă îm perechiată. N u este deloc exclus să fi scris
şi altele, care s-au pierdut.
54. Probabil că, în urma prezentării acestui tablou, dom nitorul N. M avrogheni,
In 1787, a pus pe G. Venier, în calitatea de arhi-zugrav al breslei «de subţire», ca
«să ccrceteze cîţi vor fi vrednici de m eşter» în această meserie.
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plicat cu «M avrogheni îm părţind daruri», fie şi la îndem nul priete
nului arh im an d rit G heorghe, ca un act de recunoştinţă p en tru reconfir
m area sa ca s ta re ţ la C ernica de către M avrogheni, fie din iniţiativă
proprie în dorinţa de afirm are a priceperii sale în pictură şi în alcătuirea
m eşteşugită de versuri p rin care apărea superior rivalului străin.
O ricum , această compoziţie istorică, pe care Grigorie cu siguranţă
intenţiona s-o prezinte ca om agiu adresat dom nitorului Nicolae Ma
vrogheni, poate şi în speranţa p rim irii de comenzi de tablouri de acest
gen, sau alte avantaje — cum au procedat şi alţii în alte îm p reju rări,
în acele vrem uri a tît de tulburi. Cînd abia i se uscaseră culorile pe
tablou, M avrogheni, deşi s-a m anifestat făţiş ca filo-turc în tim pul
războiului turcilor îm potriva ruşilor şi a u s t r i e c i l o r a fost m azilit de
su ltan din cauza intrigilor boierilor ostili ^ apoi executat de turci la
sfîrşitul lui septem brie 1790 în B ulgaria. A stfel tabloul n -a m ai p u tu t
ajunge la destinaţie în posesia dom nitorului om agiat, ci s-a p ă stra t
ascuns în chilia unui prieten călugăr la m ai în depărtata m înăstire
C ăldăruşani. Aci a s ta t apoi, fără să i se dea vreo atenţie, pînă în 1889,
cînd a fost descoperit, adică la 100 de ani de la pictarea lui.
Este im p o rtan t de re ţin u t şi fap tu l că G rigorie, creînd acest ta 
blou, îşi dă pe faţă datoria ce-o sim ţea faţă de societate şi, deci, ală
tu ra rea sa la politica lui M avrogheni, care sim patiza cu ţăra n ii şi tin e
rim ea, ceea ce nu era pe plac boierilor conservatori. Deci, p rin această
lucrare, G rigorie p u tea fi dem ascat şi urm ărit. Din această cauză, după
cît se pare, el era cuprins de team ă, ceea ce l-a făcut să ducă tabloul
la C ăldăruşani, m ai ales că în răfu iala boierilor cu sim patizanţii lui
M avrogheni, după uciderea acestuia, unii sim patizanţi au fost u rm ăriţi
şi, din răzbunare, chiar e x e c u ta ţi57.
A lte lucrări ale lui de acest gen — care m ai m ult ca sigur că vor
fi ex istat — din nefericire nu ni s-au păstrat.
Tabloul acesta însă, a tîta vrem e n elu at în seam ă, cu d rep t cuvînt
poate fi considerat ca «o operă sem nificativă la începuturile picturii
rom âneşti m oderne», cum este apreciat a s tă z i58. El este im p o rtan t şi
p e n tru că este lu cra t de «un pictor rom ân care se încum etă a face com
poziţii istorice încă înainte de anul 1800»59, adică în aceeaşi vrem e cu
începuturile neoclasicism ului în F ra n ţa şi avînd chiar aceleaşi obiective.
55. C. C. Giurescu, op. cit., voi. III, partea I, 1944, p. 297 ş.u.
56. M avrogheni, deşi fanariot, avea «ceva veneţian» şi era mai mult «ostaş
decît om de curte» (N. Iorga, Istoria Bucureştilor, 1939, p. 159) şi, pentru că lui
Ii plăcea disciplina, era nesuferit de boierii cu educaţie orientală, şi mai ales că
ii incărcase cu biruri, fiind în schimb ataşat şi părtinitor al ţăranilor şi orăşenilor
(Istoria României, ed. A cadem iei II, Bucureşti, 1964, p. 599).
57. Ibidem, p. 716.
58. Remus Niculescu, Contribuţii la istoria începuturilor picturii româneşti,
în «Studii şi Cercet. de Ist. Artei», 1954, nr. 1—2, p. 85; şi Al. Busuioceanu, op. cit.,
p. 221, nr. 137.
59. V asile Florea, Pictura românească în imagini, ed. «Meridiane», Bucureşti.
1970, p. 107.
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Deşi realizarea artistică a tabloului este poate cam «stîngace»
— ceea ce apare ca ceva firesc la noi, p e n tru acea vrem e de început —
astăzi îşi are locul lui de im portanţă în istoria creaţiei artistice rom â
neşti °°.
G rigorie, cu ochii în d rep taţi spre occident, e ra un pictor cu vederi
m ai largi decît alţi pictori din vrem ea sa, care nu l-au p u tu t egala în
p riv in ţa bagajului de cunoştinţe asupra m eşteşugului. El trecuse priji
toate etapele p e n tru însuşirea m eseriei, şi n u era un personaj oarecare,
sau un m ediocru, ci un tale n t însoţit de o cultură, a tît c ît era cu p u tin ţă
atunci. El cunoştea lim ba greacă încă la modă şi a ră ta interes p en tru
sîrbă şi germ ană, după cum aflăm din caietul lui. C ălătorise în tinereţe
în afara hotarelor, unde luase în tru cîtv a contact cu a rta apuseană şi
locuia aproape sau chiar în centrul cu ltu ral şi artistic al ţării. El în ţe 
legea acum pictu ra sub altă form ă, apropiindu-se de aspectul ei m odern
şi dorea ieşirea ei din form ele vechi de m anieră bizantină. A rta pictu
rii, care servise şi se inspirase num ai din religie, p u tea acum împodobi
şi palate dom neşti, case ale boierilor sau ale burghezilor, prom ovînd
scene cu u n caracter laic şi p o rtrete de fam ilie şi chiar cu un scop poli
tic, cum este tabloul cu chipul lui M avrogheni. Deci, el foloseşte a rta
sa şi p en tru alte dialoguri cu publicul, revoluţionînd astfel orientarea
picturii m edievale rom âneşti.
P rin activitatea sa trecerea de la un stil la altul şi de înnoire a
artei, dusă cu un p ersev eren t sim ţ al m ăsurii tim p de u n sfert de veac,
G rigorie a in au g u rat de fapt o şcoală, adică a in stitu it în pictură o
nouă to talitate de procedee tehnice şi de expresie, alcătuind astfel un
stil nou, p e n tru care are m ulţi adepţi în lum ea a rtiştilo r vrem ii. Aceştia
ca nişte discipoli credincioşi, care au îm prum utat toate elem entele sale
cu caracter realist, se grupează mai întîi în aria B ucureştilor. Apoi se
ivesc ecouri în regiunea m ontană a Buzăului şi în părţile Craiovei.
încă în ain tea lui G rigorie, un a lt zugrav de seam ă, P îrv u M utu
(1657— 1735), reuşise să îm bunătăţească şi să fixeze stilul brîncovenesc,
şi chiar să introducă în pictura din tim pul său unele elem ente laic* "1.
G rigorie însă, conştient de sine, nu se opreşte aci. El, nefiind satisfăcut
cu ceea ce se instituise, urm ăreşte o schim bare
totală, în sensul înca
d rării artei ro m â n e şti. a lă tu ri de aceea a confraţilor săi apuseni, a tît în
concepţie şi reprezentare, cît şi în tehnică. De vrem e ce poseda un
apreciabil bagaj de cu ltu ră şi se instruise ca «zograf de subţire» sau
60. Tabloul a fost restaurat şi pus in valoare la M uzeul de artă unde este
inventariat sub nr. 168, la secţia de A rtă feudală El a fost m enţionat întîi de
V. A. Urechiă, In Istoria şcoalelor. I, Bucureşti, 1892, p. 77, nota XX, şi In a sa
Istoria Românilor, Bucureşti, 1892, voi. III, p. 81, şi 526—529; apoi de Th^odore
Blancard, Les M avroyeni, Paris, 1906, p. 310—312; St. M eteş, op. ci., p. 96;
C. C. Giurescu, op. cit., p. 767; Dinu C. Giurescu, Date asupra picturii istorice
rom âneşti In epoca feudală, în «Studii şi Cercet. de Ist. Artei», 1962, p. 61, cu
ilustr. la p. 66; Istoria Românilor, III, ed. Academiei, p. 717, fig. 115. Remus Niculescu, op. cit., p. 85.
61. Teodora Voinescu, Zugravul Pîrvu M utu şi şcoala sa, in «Studii şi Cercet.
de Ist. Artei», 1955, nr. 3— 4, p. 133— 157, şi in voi. Pîrvu M utu, Bucureşti, 1968.
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pictor — cum s-au n um it aceştia mai tîrziu — el şi-a găsit destui adm i
rato ri şi aderenţi, m ai ales în tre cei ce vizitau m înăstirile V ăcăreşti şi
Cernica, adesea cercetate atunci de credincioşi din toate stra tu rile
sociale, în care m înăstiri el avea lucrări.
La Cernica, unde Grigorie se abătea deseori p e n tru popas, fiindu-i
în cale, în nenum ăratele sale drum uri spre Bucureşti, se bucura de
unele relaţii şi cîteva prietenii, p rin tre care şi-a fostului «ucenic al lui
P a isie » 02 de la N eam ţu, egum enul a rh im an d rit Gheorghe, rem arcat
p entru activitatea sa culturală şi gospodăreascăG3. Sub acest egum en,
la Cernica se concentrase atunci o viaţă sp iritu ală înaintată, iar în
dom eniul artistic Grigorie întem eiase deja un atelier de pictură. Egu
m enul G heorghe, care îşi form ase gustul p e n tru a rta cea nouă lîngă
şevaletul lui G rigorie — posibil după îndem nul şi.ex em p lu l acestuia —
a în fiin ţat în 1798, o şcoală de pictură şi la C ăldăruşani. La această
m înăstire «cu m ult mai bogată» decît C e rn ic a 04, şi cu mai m ult spaţiu
locativ, e ra egum en tot arh im an d ritu l Gheorghe, încă din 1792. Acolo,
el a încredinţat conducerea şcolii unui pictor cu aceleaşi vederi, anum e
Ivan Rusu, despre care n-avem suficiente şi concludente ştiri G;>. DFumul
către o pictură nouă fiind deja deschis, Ivan — de la care nu se
cunoaşte nici o lucrare — n -a contribuit cu cine ştie ce, p en tru dezvol
tarea unor ucenici şi-a unui curent, în cei p a tru ani de şedere a lui la
C ăldăruşani, p e n tru că în 1802 m oare, iar şcoala s-a închis.
în curînd, după 1803, în acele vrem uri tu lb u ri de care ţa ra n-a
dus lipsă, se pierde şi urm a lui Grigorie. P robabil că m oartea l-a sm uls
şi pe el de lîngă uneltele sale, sau s-a călugărit la una din m înăstirile
ce erau atunci în regiunea B ucureştilor. Au răm as însă alţi pictori
rom âni, în şirul precursorilor m odernizării picturii rom âneşti, care au
62. Grigore M usceleanu, Calendar anticu. Bucureşti, 1862, p. 51.
63. Egumenul Gheorghe, num it şi «Cernicaru», conduce treburile m înăstirii
de la 1781 pînă la 5 dec. 1806 cînd moare, şi al cărui portret este în muzeul
m înăstirii C ăldăruşani. El avea la Căldăruşani pe unii călugări însărcinaţi cu le g a 
rea, cu traduceri — cum a fost şi Erminia, trad. de M acarie, în 1805.,— . c il copierea
de cărţi religioase şi laice, de la care a răm as un m are num ăr de manuscrise, iar
alţii lucrau în ateliere m eşteşugăreşti croitorie, cizmărie ş.a. (Vezi, N. Iorqa,
România, cum era pînă în 1918, Bucureşti, 1972, I, n. 359; C. Jalbă, M înăstirea
Căldăruşani, Bucureşti, ed. «Meridiane», 1965, p. 20—23; Gh. G raur Florescu.
Popasuri In îm prejurim ile Bucureştilor. Bucureşti, 1983, ed. «Sport-turism», p. 78).
A ceastă m ultiplă activitate este o «binefăcătoare tnrlurire», pornită de la Paisie
Velicicovschi, care s-a resim ţit nu numai la Cernica, ci şi la Iaşi, l a ' A rgeş şi la
Buzău, sub num ele de «curentul paisian» (N. Iorga. Istoria Bisericii româneşti,
Bucureşti, voi. II, ed. II, 1930, p. 179; vezi pe larg, Ec D. Furtună, Ucenicii sta
reţului Paisie în m-rlle Cernica şi Căldăruşani, Bucureşti, 1927).
64. M înăstirea Căldăruşani «s-a hrănit odinioară din rodul a patruzeci de
moşii», înainte de secularizare (N. Iorga, România..., p. 358).
65. Ştirile lui C. I. Stăncescu, din conferinţa ţinută în 1896 şi publicată în
«Biblioteca pentru toţi», nr. 71, p. 39—69, sub titlul Mişcarea artelor plastice Jn
România, precum şi cele din «Literatură şi artă română», an V (1900— 1901), nr. 4,
p. 221ş.u„ şi în art. Din Istoria picturii în Ţara Românească, de B. lorgulescu, nu
sîn t îndeajuns de docum entate sau expuse ştiinţific. Sigur este, însă, că Ivan,
venit din Rusia si lucrînd în ulei, a m urit în cutrem urul <iin 14 oct. 1802, sub dărîm ăturile bisericii din satul Unguriu (jud. Buzău), unde el picta, cum arăta pisania
acelci biserici, (v. C. SSndulescu-V erna, Zugravii c/e lu Bu/.ău, Buzău, 1937, p. 3),
care din nou a fost dărtm ată de cutrem urul din 10 noiem brie 1940.
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dus făclia înnoirii mai departe. încît noua concepţie despre p ictu ră, ela
borată de el, se va face sim ţită încet şi se va extinde, în secolul u rm ăto r
pe terito riu l întregii ţări. Ei au fost încurajaţi şi de către trei ierarhi
ai Bisericii, dispuşi cu toţii p en tru înnoiri,, cum a fost harnicul episcop
Iosif de la Argeş (1793— 1820) şi «vrednicul» C h e sa rie 60, cu m etania la
Cernica, «crescut în sp iritu l lui Iosif de A rgeş»67 şi apoi ajuns episcop
al B uzăului (1825— 1846), ca şi de m itropolitul Moldovei, V eniam in
Costache (1796— 1808), fră m în tat de aceleaşi idealuri.
In tre continuatori se num ără : «dascălul» Nicolae (frate mai mic
al lui Grigorie) şi fiul său M atei P o p o vicim. Ei au călătorit şi au lu crat
în regiunea m ontană a Buzăului, cu urm aşi ai zugravului Andronic,
care era cam de-o v îrstă cu G rigorie, şi întem eietor al unei fam ilii de
z u g ra v iC9. D ar deşi A ndroneştii, cu care aceştia s-au şi înrudit, erau
încadraţi în procesul de occidentalizare a picturii — fără a se ivi p rin 
tre ei personalităţi m arcante de creaţie pe plan naţional — ei s-au
rezum at la lim itele unei p icturi care se sfîrşeşte în tr-u n stil aproape
popular, potriv it nevoilor m ereu crescînde şi gustului celor din partea
locului. T răind în tr-u n m ediu artistic şi cultural, care p u rta pecetea
unei şcoli provinciale, ei au lucrări parcă grăbite, de m îna a doua. Toţi
însă au cău tat să picteze în genul şcolii de la Cernica, mai ales că au
av u t în mîini si s-au folosit pe rîn d de modele din caietul lui Grigorie,
în lucrările lor 70.
In 1803 se afirm ă că s-a redeschis şcoala de pictu ră de la C ăldă
ruşani 71, de data aceasta sub conducerea «polcovnicului» M atei. Ia r la
Cernica, la începutul sec. al X lX -lea, se străduieşte cu lucrul polcov
nicul Nicolae (1788— 1842), care vine şi lucrează şi la C ăldăruşani
p o rtrete în înţelesul o c c id e n ta l72.
D upă aceştia, înnoirea se continuă prin pitarul Nicolae Teodorescu
(1797— 1880), care conduce o şcoală de zugravi, înfiin ţată în anul 1831.
66. O m are greşeală a acestuia a fost atunci, si mai ales mai încoace, că
în «ioana dună înnoiri, s-au acoperit or s-au dat 1os frescele vechi, s^r" a fi
înlocuite cu pictură nouă în ulei, lucioasă şi de calitate artistică îndoielnică, care
s-=i dovedit, că n-are multă trăinicie pe zid.
67. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti, ed. II, voi. II. Bucureşti, 1930, p. 214
şi 239.
68. C. S.-Verna, op. cit., p. 16— 17. Zugravii Androneşti. din regiunea montană
a
Buzăului, au avut legături cu m înăstirile Cernica şi Căldăruşani, încă de la
încenutul sec. al XVIII, prin interm ediul călugărilor de la schitul Cîrnu, situat
la
cca. 5 km sud-est de satul Sibiciul-de-Jos, localitatea de baştină a A ndroneştilor
Biserica schitului, zidită în 1546 (C. C. Giurescu. Istoria Românilor, Bucureşti, 1
voi. II, partea I, p. 221) şi reparată de M atei Basarab în 1643, anartinea mînăstirii
C ăldăruşani (v. N. A. Constantinescu, Biserici şi m înăstiri din jud. Buzău. Craiova.
1924, p. 11). Biserica cim itirului de la Căldăruşani, a cărei constructie, desigur mai
n'niă, «nu poate fi stabilită precis» (C. Jalbă, op. cil. p. 19), este ca aspect si
plan. aproape identică cu aceea a schitului, C 3 re presupunem că i-a servit de model.
69. C. Săndulescu-V erna, op. cit., p. 17—21
70. De exem plu la biserica satului Coca-Antimiresti,
j. Buzău.
71. B. Iorgulescu, op. cit., p. 222; M aria Golescu,
Nicolae Polcovnicul, în
«Artă si tehnică grafică», 1938. nr. 3. p. 39.
72. M aria Golescu. op. cit., p. 36.
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în chiliile Episcopiei B u z ă u lu i73, păstorită atunci de Chesarie, cu care
ierarh, Nicolae Teodorescu se cunoştea de cînd erau la C ernica sau la
C ăldăruşani, am bii fiind cam de aceeaşi vîrstă.
P rin tre elevii p itarului Teodorescu se num ără m aestrul Gheorghe
Tattarescu, care, îm preună cu alţii m ai puţin re n u m iţi7'*, a reu şit să
desăvîrşească, alături de ardelenii M işu Pop şi C. Lecca, în a doua
ju m ătate a sec. al X lX -lea, ceea ce se începuse din iniţiativa şi prin
tru d a lui G rigorie F rujinescu, cu aproape tre i sferturi de veac mai
înainte.
Cunoscînd cele expuse pînă aci. rezultă că, în istoria artei rom â
neşti, G rigorie F rujinescu trebuie socotit prim ul pictor păm întean, care
aspira către o a rtă nouă, încă cu un sfert de veac înainte de anul 1800.
Se trage deci concluzia că începutul artei m oderne rom âneşti nu s-a
dato rat num ai u nor pictori străin i — cum s-a crezut mai de m ult —
şi care au venit mai tîrziu, ci ea s-a ivit cu m ult mai de vrem e, m u lţu 
m ită gustului şi strădaniei unor a rtişti rom âni neaoşi începînd din
ju ru l B ucureştilor, în fru n te cu acest in sp irat zugrav, cu sp irit de revo
luţionar. El este, p rin u rm are p rim u l care preconizează o ren aştere a
artei noastre, cînd cea de trad iţie bizantină era în declin, şi deci lui i
se cuvine locul de cinste în tre contem poranii săi şi de la începutul şcolii
rom âneşti m oderne.
Noua o rie fita re 75 constă în perceperea vizuală a realităţii şi în
reprezentarea om ului ca atare, nu ca pînă acum , ci cu înfăţişarea lui
n atu rală şi proporţionată, aşezat în peisaj adecvat, cu faldurile veşm in
telor lum inate şi um brite real, cu ochi expresivi care să urm ărească
ceva cu privirea, cu părul ca în n atu ră, niciodată stilizat. In fine se
caută a se exprim a, în pictură, viaţa conform felului de a vedea şi de-a
înţelege al tu tu ro r oam enilor. In felul acesta, G rigorie a cuprins şi a
propagat aproape toate problem ele de care urm aşii aveau să se preocupe,
în m ersul lor spre o pictură de factu ră nouă, pînă la dezvoltarea ei
completă.
De acum înainte, pictorii tradiţionalului stil bizantin încep să se
îm puţineze, iar m eşterii noi, mai toţi laici, pierd sim ţul p en tru carac
terul picturii m onum entale şi nu se mai pricep să drapeze figurile în
mod antic şi nici să le stilizeze. în schim b nu u ită a-şi sem na, din ce
în ce m ai des, lucrările, chiar şi cu am bele num e sau şi cu locul de
baştină. Unii cau tă să-şi însuşească de îndată tehnică apuseană a pic
turii cu ulei, care era a tît de p referată atunci. Iar u rm area a fost că s-a
p ierdut tehnica tem pera cu ou, folosită la icoane, şi chiar a frescei, pe
care urm aşii de mai încoace le-au cunoscut doar cu num ele. Pe de
altă parte, ei încep să trateze nu num ai subiecte religioase, ci şi laice,
73. C. S.-Verna, op. cil., p. 4 ; Gabriel Cocora, Şcoala de zugravi de la Buzău,
in «Biserica O rtodoxă Română», LXXXII (1964), nr. 3— 4, p. 338 ş.u.
74. C. S.-Verna, op. cit., p. 4 ş.u.
75. Noul stil d e pictură bisericească este «în contradicţie cu tradiţia n aţio 
nală, cu condiţiile clim aterice, cu rolul picturii religioase la noi, oare devine astfel
un ornam ent occidental, ilogic şi foarte fragil, pe zidurile unei clădiri de tradiţie
bizantină» (G. Oprescu, Pictura românească în sec. al X lX -lea, ed. Il-a, ed. «Fun
daţiilor», Bucureşti, 1943, p. MS),
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cu preocupare evidentă şi p e n tru peisaj, utilizînd nu ca pînă acum două,
ci trei dim ensiuni. Şi astfel, cu G rigorie şi alţii de după el, se trece de
la a rta m edievală rom ânească, de trad iţie bizantină, la o p ictură care
capătă un înţeles um an şi o factură nouă. El apare deci ca u n refor
m ator al picturii rom âneşti, sau cel m ai de seamă rep rezen tan t de la
începutul acestei reform e, avînd oarecum rolul pe, care l-a av u t Giotto,
la începutul sec. al X lV -lea în Italia.
Dar, deşi G rigorie a fost un pictor cu preocupări de excepţie, încli
n a t spre înnoiri — fiind nem u lţu m it cu ce era a rta atunci — el n-a
a v u t condiţii în tru to tul favorabile desfăşurării mai largi a talentului
său creator. Totuşi activitatea lui artistică, de începător al unei epoci
noi în pictură, are o sem nificaţie deosebită p e n tru istoria culturii
poporului rom ân, în tr-o vrem e cu tendinţe către ceea ce este nou şi în
alte domenii. De aceea prin rolul său în dezvoltarea picturii noastre,
G rigorie Frujinescu, care iese din cadrul artistic m edieval cu viziunea sa
plastică pe bază de adevăr şi realitate, este socotit astăzi ca o perso
n alitate de seam ă în tre bărbaţii trecu tu lu i cultural şi a rtistic al
poporului rom ân.
D ar sîntem de părere că ar fi fost mai de folos p e n tru ţară, dacă
îm p reju rările ar fi fost m ai prielnice şi Grigorie, care «a înţeles în
chip surprinzător a rta cea nouă», s-ar fi ocupat nu a tît de zugrăvirea
icoanelor — cărora li se potriveşte din mai m ulte m otive tot stilul cel
vechi de origine bizantină — ci a r fi păşit cu aceeaşi adîncă pricepere,
lucrînd mai m ult p ictu ra laică, cum a procedat Nicolae Grigorescu,
care i-a lost nepot, ceea ce vom căuta să dovedim în p artea a treia a
studiului nostru.

Ecouri ale şcolii de pictură de la Cernica
în regiunea montană a Buzăului
Deşi în epoca în care G rigorie şi-a desfăşurat activitatea au fost .
îm p reju rări nefavorabile p en tru dezvoltarea artelor, ca : epidem ii de
holeră, de cium ă, cutrem ure, incendii pustiitoare, invazii de arm ate
străin e ş.a., ceea ce ducea la nesiguranţa vieţii, totuşi tin eretu l bogat
şi mica burghezie căuta să se încadreze în tot ce i se părea că este nou.
P rin tre altele, în dom eniul artelor, se prefera pictura nouă, care
se apropia mai m ult de realitate şi mai cu seam ă lu crată în ulei. Acest
fel de lucru, îm b răţişat mai ales de către pictorii tineri, care erau
încurajaţi şi de către unii ierarhi ai Bisericii şi de laicii reprezentanţi
ai protipendadei tim pului, avea apoi să se generalizeze în toată ţara.
Ecouri im ediate se ivesc în O ltenia, dar şi în regiunea m ontană a
B uzăului, datorită u n o r factori m ai puţin vitregi decît în alte părţi.
A ceastă regiune nu era a tît de expusă vicisitudinilor, şi avea o populaţie
mai în stărită, cu atîtea fam ilii de boiernaşi şi moşneni, care-şi perm i
teau nu num ai ocupaţiile gospodăreşti, ci şi de cultură şi artă.
Un rol im portant l-au avut şi aşezăm intele m onahale din acest
ţin u t, cu influenţa paisiană venită din m înăstirea Poiana M ărului de la
poalele P enteleului, şi în special prin fostul schit Cîrnu, situ a t pe cui-
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m ea de pe m alul sting al B uzăului, mai jos de Pătîrlagele. Schitul,
aşezat în tr-o poziţie pitorească, înco n ju rat de livezi şi o pădure de tei,
care ajungea pînă la chilii, ap arţinea m înăstirii C ăldăruşani. Din el n-a
răm as, după secularizarea din 1863, decît biserica, şi aceea ajunsă
pustie "6. Ca form ă, ea se aseam ănă m ult cu aceea a cim itirului m înăs
tirii C ă ld ă ru şa n i11.
La m înăstirea Cernica, unde lucra G rigorie cu ucenicii săi p en tru
bisericile din îm prejurim i, cît şi la C ăldăruşani, unde de asem enea se
înfiinţează o şcoală de pictură în 1798, se lucra în acelaşi fel. Am bele
m înăstiri erau atunci adevărate centre de cu ltu ră şi artă. în chiliile lor
se făceau traduceri, se copiau m anuscrise, ceea ce se practica şi la
schitul Cîrnu "8. De la C ăldăruşani m ergeau căruţele cu coviltir ale
m înăstirii încărcate cu cereale, cu peşte şi cu unele alim ente de care
aveau nevoie călugării de la schitul Cîrnu, de unde apoi se întorceau
şi cu alte produse, ca : ceară, m iere, nuci, caşcaval, lînă ş.a. Cu aceste
ocazii aveau loc în tîln iri în tre oameni, cunoştinţe noi, precum şi schim 
buri de idei.
D atorită acestor îm prejurări, precum şi unei mai m ari siguranţe a
vieţii faţă de B ucureşti şi a găsirii de lucru în regiune, veneau şi pictori.
P rin tre aceştia a fost «dascălul» Nicolae şi fiul său Matei, care s-au
în ru d it cu o altă fam ilie, tot de pictori, a A ndroneştilor, statornicită în
Sibiciul de Jos, sat situ a t la vreo 5 km nord -v est de Cîrnu.
Dascălul Nicolae zugravul, care din prim ii ani ai sec. al X lX -lea
venea vara la lucru pe plaiurile B uzăului, era originar din părţile
B ucureştilor, frate mai mic şi ucenic al lui G rigorie Frujinescu. Nicolae,
cu aceleaşi «tendinţe înnoitoare» şi orien tat spre realitate ca şi fratele
său, este susţinător al tehnicii şi al noului stil în artă.
P e n tru prim a dată îi găsim num ele scris, la 21 septem brie 1803,
în a lta ru l pe care l-a zugrăvit, la biserica din P etrăcheşti (jud. Buzău),
în 1804 el se sem nează pe un epitaf de la biserica din C ărpiniştea
(Buzău), iar în 1812 zugrăveşte biserica de lem n din satul C oca-A ntim ireşti (com. Vintilă-V odă), cu fostul său ucenic, G avriil Andronescu, cum
scrie pe icoana Sf. E ustatie Plachida de-acolo. Mai tîrziu, în iulie 1819,
pictează icoanele îm părăteşti de la biserica cu hram ul Sf. îm p ăraţi din
satu l B ondrea (com. Scorţoasa), iar la 28 noiem brie 1822 îşi scrie num ele
76. Biserica schitului ,avînd hramul sf. Voievozi, a fost zidită de doamna
Chiajna şi M ircea Ciobanul, pe la 1550, s-a rep a ra t de M atei Vodă în 1643, apoi
din nou la 1822, în unma devastării de turci în 1821 ; v. N. A. Constantinescu,
Biscrici şi m ănăstiri din jud. Buzău, în «Bulet. Comis. Monum. Istorice», 1924, fasc.
42, p. 189; I. C. Filitti, Biserici şi ctitori, ex tras din «Bis. Ort. Rom.», Bucureşti,
XL (1932), nr. 5—6, p. 11— 12. In trecut, la Cîrnu, cît şi la celelalte schituri şi
sihăstrii din această regiune de munte, existau călugări isihaşti, printre ai cărora
membri initiatori era Paisie Velicikovskii (1722— 1794), care în ain te de a m erge la
M untele Athos, a stat un timp la Cîrnu. Vezi, Grigore Nandrdş, Umanismul picturii
murale postbizantine din estul Europei, voi. II, trad. A nca Va sil ia, ed. «M eridia
ne» 1985, p. 201.
77. C. Jalbă, M ănăstirea Căldăruşani, ed. «Meridiane», 1965, fig. 25, 26.
78. De la Cîrjvu-, unele m anuscrise vechi a11 trecut, duipă secularizarea m ănăs
tirilor, în biblioteca episcopului Buzăului Dionisie Romano, apoi la Bibi. Academiei
Române.
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pe icoana Sf. Apostoli P e tru şi Pavel din Petrăcheşti. In 1829, «dascălul
Nicolae zograf» pictează cîteva icoane la biserica din M ăneşti (jud.
Buzău), p e n tru p reţu l de 50 taleri, cum a ra tă o însem nare pe un P en ticostar, (tipărit la B ucureşti în 1820), care se păstrează la acea b ise ric ă 79.
Tot acolo, la M ăneşti, se sem nează p e n tru ultim a dată, pe icoana cu
arhanghelul M ihail şi cuvioasa Parascheva, în 2 ianuarie 1831.
Deşi pînă în prezent i-am găsit num ele figurînd mai m ult pe la
biserici de pe valea S ărăţelului şi Slănicului din jud. Buzău, dascălul
Nicolae a av u t bune legături pe valea Buzăului, cu fam ilia A ndroneştilor, în care au fost cîteva generaţii de zugravi. Aci, sau posibil la
schitul C îrnu din apropiere, poposea dascălul şi îşi găsea de lucru prin
satele mai îndepărtate.
C elălalt pictor, logofătul M atei Popovici «zograf o t Bucureşti», era
fiul dascălului Nicolae, după destăinuirile culese de la fam ilia A ndronescu. El a avut legături cu această fam ilie nu num ai de m eserie, ci şi
fam iliale, p rin Elena, o soră a sa. A ceasta se căsătorise la 11 februa
rie 1812 cu G avriil A ndronescu din Sibiciul de Jos, cum arată o însem 
nare pe un ceaslov al fam iliei. Elena figurează alături de G avriil şi în
pom elnicul fa m ilie i80, în 1818, august 16. M atei călătorea din cînd în
cînd la Sibiciu, unde, din 22 august 1823, avea un nepoţel, Moise, viitor
zugrav. în anul urm ător, cu ocazia unei vizite, dăruieşte bisericii din
sat, cu hram ul Sf. Ilie, o carte cuprinzînd «A catistul N ăscătoarei de
Dum nezeu» 81.
Se pare că logofătul M atei Popovici, «zograf ot Bucureşti», a p ri
m it după un oarecare tim p rangul onorific de «polcovnic», ca şi alţi
confraţi ai săi m ai răsăriţi, cu care rang este cunoscut m ai tîrziu. In
acest caz, el ar fi acel «pictor renum it», care, cînd lucra probabil la
Cernica, deşi tînăr, egum enul Gheorghe, l-a însărcinat cu redeschiderea
şcolii de pictură de la C ăldăruşani, în 1803, răm asă fără c o n d u căto r82.
El practica pictu ra desigur tot în stilul şi tehnica unchiului său după
tată, G rigorie Frujinescu, care era p rieten cu egum enul, şi care unchi
79. Com unicare a pr. paroh Sandu Tudor, în 1937.
80. Catastih, în Bibliot. Acad. Române, secţia manuscrise, nr. 4385, foaia 34
verso.
81. Pe caftea aceasta, tipărită la Sibiu în 1821 (format 13x8 cm) el s c r ie :
«Această cărticică, ce se num eşte Acatistier, s-au cum părat de iog(o)!(ătul) M atei
Popovici, zograi ot Bucureşti, care mai jos sau iscălit cu m îna sa. Şi au dăruit-o
ca să fie a sfintei biserici ot Sibiciul de Jos, a fi şi a sta în sfînta biserică, şi a
să ceti sfintele acatiste şi rugăciuni ce să află într-însa, cînd va fi trebuinţă. Iar
nu să se facă vreunul din preoţi sau din diaconi sau din clirici stăpîn pă dinsa,
sau să o m ute din biserică. Şi am; cum părat-o de la un p ărinte călugăr de la sft
schit «Izvorul tăm ăduirilor» (azi bis. M avrogheni de <pe str. MonetăTiei din Bucu
reşti), la anno 1824, M atei zograf». «Bătrînica» Riţa, soţia lui Drăgulin, l-a auzit pe
acesta povestind că tată-său Dunwtru îi spunea că participase la nunta lui Gavriil,
cînd a venit de la Bucureşti, ipe lîngă tatăl m iresei, şi un frate al ei, M atei, tot
zugrav şi cam de-o vîrstă cu mirele.
82. B. Iorgulescu, Din istoria picturii în Ţara Românească, în «Literatură şi
artă românească», an. V, (1900— 11901), nr .4, p. 222.
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sem na to t Popovici în tinereţe, ca fiu al lui popa Tudor din F ruzineşti
(azi F ru n z ăn e şti)83.
Este surprinzător faptul că, deşi este socotit ca «unul din p recu r
sorii picturii noastre m o d ern e» 84 de la M atei nu cunoaştem nici o
pictură. A ceasta s-ar explica p rin aceea că probabil el nu obişnuia să
şi le semneze, din care cauză azi nu i le m ai putem identifica cu sigu
ranţă, iar altele s-au distrus în incendiile de la C ă ld ă ru şa n i85.
în caietul cu «izvoade iconografice» al lui G rigorie (foaia 54 verso),
se află o veche reţe tă de verniu «al logofătului M atei» S6, şi-atîta tot.
Ca o coincidenţă de num e, în aceeaşi vrem e, un alt M atei ot Craiova — fără adaosul «logofăt» — , cu frate-său Raicu fiii lui Ilie din
Craiova, a pictat m ai ales în O lte n ia 87. D ar şi la acest M atei de la
Craiova se vede «începutul influenţelor academ ice occidentale», în
ulei, însă cu un desen mediocru.
A ndroneştii. Fam ilia A ndroneştilor cuprinde un num ăr de zece
m em bri, care au practicat m eşteşugul zugrăviei, în tim pul a p a tru gene
raţii, vrem e de peste un secol, fără în treru p ere. Ei reprezintă o aşa
num ită «şcoală de pictură» în regiunea m ontană a Buzăului, ca un ecou
al celei de la C ernica şi C ăldăruşani, cum se va vedea.
Cel mai vechi care este cunoscut, anum e zugravul Andronic (I),
«vătaf ot Sibiceu de Jos» 88, adică cel care a d at num ele fam iliei, făcea
din cînd în cînd călătorii la B ucureşti, p e n tru cum părături de vopsele
sau şi afaceri şi tre b u ri politiceşti. Cu u n a din aceste ocazii, la 1750, a
cu m p ărat un Triod, pe care l-a d ă ru it bisericii din satul său 89. în acelaşi
an a zugrăvit tîm pla bisericii de lem n din satul C urm ătura (jud. Buzău),
în tr-u n stil sim plificat pseudo-bizantin, aproape ţărănesc, în te m p e ra 90.
Pe lîngă m eseria de zugrav, «vătaful» A ndronic avea o stare m a
terială foarte bună, cu livezi, păduri, fineţuri, anim ale şi gospodărie
care-i asigura în tre ţin ere a vieţii. Casa lui, cu pereţii groşi, im punătoare
ca a unui om bine în stărit, se mai p u tea vedea în 1928. Ea avea în faţă
o curte largă, stră ju ită de un foişor cu arcade, cu vedere în depărtare,
care era m are cît o cam eră de 4 X 4 m, unde-şi prim ea oaspeţii şi da
porunci slugilor. Aşa că lucrările de pictură ale sale, azi mai greu de
83. C. Săndulescu-V erna, Zugravul Grigorie, Începător al curentului realist în
pictura românească, tn «Bis. Ort. Rom.», LV (1937), nr. 7— 10, p. 487— 491.
84. Remus Niculescu, Eustatie Altini, in «Studii şi oercet. de ist. artei», 1965,
nr. 1, p. 31.
85. Duipă afirm aţia lui, Iorgulescu, op. cit., p. 222, care adaugă că Matei- a
zugrăvit bis. sf. Ionică din Bucureşti, dar nici aceea nu mai există astăzi.
86. Erminia picturii bizantine, p. 60, adaos 16. T itlul de «logofăt» il avea atunci
un şef de breaslă.
87. Vezi A ndrei Pănoiu, M atei zugravul, in «Rev. Muzeelor», 1967 (an. IV)
nr. li, p. 70—73; şi Teodora Voinescu, M eşteri locali în pictura leudală din regiu
nea Craiova, In «Studii şi cercet. de ist. artei», 1954 ('an, I), nr. 1>—2, p. 217—218.
88 V ătaful era- conducător al unei bresle sau organizaţii de cetăţeni din
regiune.
89. C. S. V erna, Biserica din Siblciul de Jos, In «Îngerul», Buzău,. 1933, nr. 5
p. 12.
90. C. S.-Verna, Biserica din Curmătura. în «Glasul adevărului», Buzău, 1929,
nr. 12, p. 3.
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aflat, nu erau p e n tru el o sursă de susţinere a existenţei, ci se pare că
erau socotite ca a doua ocupaţie. T ot de aceea el nu s-a d e p ă rtat prea
m ult de locul de baştină în angajarea de lucrări.
Un fiu al său, tot cu num ele A ndronic (II, junior), este sem nat,
26 noiem brie 1815, pe icoana îm părătească a lui Hristos, în biserica din
G ura-V ăii (com. Scorţoasa-B uzău) şi Negoşina. El era un om bine făcut
la chip şi se p u rta cu ferm enea scurtă îm blănită cu vulpe, şi cu fes
turcesc.
Un frate al lui A ndronic (II), anum e Ilie (I), to t zugrav, nu a avut
urm aşi. El s-a călugărit la schitul G ăvanu (jud. Buzău).
A ndronic (II) însă, care a răm as în averea tatălui său, a av u t trei
fii, toţi zugravi, şi anum e :
Prim ul, Gavriil Andronescu, a deprins m eşteşugul picturii mai
întîi de la tată l său, iar cînd avea vreo 15 ani a m ers la C ăldăruşani
şi, fie că a răm as acolo, p e n tru că tocm ai se deschisese şcoala de pictură
(1798), fie că a plecat la şcoala lui G rigorie de la C ernica ; dar cu sigu
ra n ţă el este acel G avriil, care a însoţit pe Ivan Rusu de la C ăldăruşani
la zugrăvirea bisericii din U nguriu (jud. Buzău), la 1802 — ca unul din
p artea locului — în dorinţa de a deprinde ceva mai m ult m eşteşug.
N-a avut însă noroc, decît că a răm as teafăr cînd, în 14 octom brie d in'
acel an, biserica s-a dărîm at de groaznicul cutrem ur în tîm p lat atunci,
iar Ivan a m u rit sub d ărîm ături, cum ară ta pisania acelei biserici rezi
dită, dar distrusă din nou m ai încoace de a lt cutrem ur.
înap o iat la în v ăţătu ră, G avriil a in tra t ucenic la dascălul Nicolae
zugravul, cum aflăm d in tr-o însem nare din 1812, pe care o vom da
mai jos.
Tot el este acela care a zugrăvit în 1810 biserica schitului G ăvanu,
clădită din lem n de cîţiva boieri din fam ilia Ghica, cum arată pisania
de deasupra uşii de in tr a r e 91. La acest schit vieţuia atunci Ilie (I)
m onahul, unchiul său din partea tatălui. Probabil că de la acesta a
răm as la schit «Pom elnicul A ndroneştilor ot Sibiciu de Jos, 1818 august
16», în tr-u n «Catastih», în care se găsesc scrise «pom elnicile ctitorilor
ce s-au în d u rat cu m ilostenie» 92.
în anul urm ător, 1811, îl găsim zugrăvind biserica din Z ărneşti
(jud. Braşov), cînd avea circa 28 ani 93. T ot acolo a fost sem nalată şi o
icoană de zugravul Nicolae, din acelaşi an 9/*.
La 11 februarie 1812 se căsătoreşte cu Elena, fiica m aestrului său
Nicolae. Cu el lucrează, în acelaşi an, p ictura bisericii de lem n din
satul C oca-A ntim ireşti (jud. Buzău), unde găsim însem nat pe icoana
sf. m ucenic E ustatie Plachida : «S-au zugrăvit de dascălul Nicolae zograf
91. «Revista istorică», XI, (1023), p. 91 ; «Spicuitor !n ogor vecin», I, p. 160n. 56; I. C. Filiti. op. cit., p. 42.
92. Pomelnic publicat de C. S.-Verna, în Zugravii dc Ia Buzău, Buzău, 1937,
p. 18.
93. N. Iorga, Studii şi docum ente, XIII, p. 147 ; Radu Iacob, Istoria vicariatului
greco-catolic al Haţegului, Lugoj, 1913, p. 170.
94. N. Iorga, Inscripţii ardelene, II, nr. 752, apud St. M eteş, Din istoria artei...
cit., p. 129.
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şi de G avriil A ndronescu [fost] ceracul dum nealui. La lea t 1812
august 8, s-au săvîrşit de zugrăvit».
In 25 august 1818, la biserica din satul B ătrâni, de lingă Starchiojd,
G avriil sem nează «Andronicescul» 95, ca niciodată.
îl m ai găsim sem nînd în 1833 pe icoanele din tîm pla bisericii
sf. Nicolae-Tabaci, din V ălenii de M unte, care ţinea atunci de episcopia
Buzăului, unde păstorea C h e sa rie <J6.
în 1839 zugrăveşte singur biserica din Cislău, fostă m în ă s tire 97.
In august 1843 sem nează pe icoana « T uturor sfinţilor» de la biserica
din Sibiciul de Sus, iar în august 1844 pe o icoană a M întuitorului, la
schitul G ăvanu. Apoi pictează la biserica schitul Cîrnu, unde scrie :
«Z ugrăvită in vrem ea sfinţiei sale păr[intelui] arhim andrit M eletie
C ăldăruşanul şi sfinţiei sale păr[intelui] ieroshim onah G heravasie Cîrneanul, 1847, m artie. Zogr[af] G avril A ndronescu»98. Tot el zugrăveşte
biserica din Lunca Frum oasă (com. P îrsc o v )09 şi altele încă neidenti
ficate.
G avriil — căru ia m em brii fam iliei îi ziceau G avrilă — a fost mai
ta le n ta t şi m ai activ în dom eniul a rte i sale decî toţi ceilalţi zugravi din
neam ul său, depăşind categoria sim plilor m eşteşugari. Totuşi, icoanele
lui nu se pot aşeza a lă tu ri de lucrări de prim rang, dar nici mai prejos
de altele contem porane.
El era un om harnic şi întrep rin zăto r, o rie n tat spre activităţi pe
mai m ulte planuri. Cînd călătorea, coborînd la Buzău p en tru cum pără
turi, sau chiar la B ucureşti la rudenii, p e n tru m ateriale de pictură sau
diferite alte treb u ri, folosea doi cai : pe u n u l avea şaua cu o sabie
căzăcească scurtă şi p u ţin curbată — răm asă pînă n u de m ult în fam i
lie — pe care sabie o ţin ea la îndem înă a tîrn ată la oblînc — că el avea
voie să o poarte — iar pe a lt cal, cu un arg at îm brăcat m unteneşte,
avea desagii cu ovăz şi m erinde de drum .
în afară de pictură, el s-a ocupat în mod tangenţial şi cu alte
îndeletniciri de n a tu ră gospodărească sau politică. Prim ise rangul de
«postelnic» încă înainte de anul 1843, dem nitate care, ca şi a altora de
«pitar» sau «polcovnic», era dată de D om nitor boierilor pe bază de
avere, în mod onorific, adică fără atribuţii lucrative în arm ată sau în
adm inistraţie, ci num ai bucurîndu-se de unele privilegii, ranguri desfiin
ţate toate în 1858. Avea inel sigilar negativ (diam. 23 mm), cu faţa
circulară, pe care era inci-zat num ele in cirilice m ajuscule : «Gavriil
A ndronescu zograf», inel pe care-1 folosea p e n tru pus cu fum sau cu
ceară, pe scrisori sau acte, p e n tru adeverire.
La el veneau m ulţi cetăţeni de p rin părţile locului să le facă fel
de fel de înscrisuri, d intre care cîteva ciorne răzleţe s-au găsit în podul
casei lui în 1931. In tr-u n a, fără dată, aflăm că luase în arendă naoşia
95. Vezi «Bulet. Comis. Mon. Ist.» XXIV, fese. 69, p. 101.
96. N. Iorga, Inscripţii, II, p. 245; V ictor Brătulescu, Biserici de pe Valea
Teleajenului, în «Bulet. Com. Mon. Ist.» 1938, fasc. 98, p. 175.
97. Dicţionar geografic al României, II, 442.
98. C. S.-Vern-a, Zugravii... cil., p. 19.
99. Ibidem.
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Trestioara, a Episcopiei B uzăului, şi a transm is-o la 17 ţăran i «sălăşluiţi
şi clăcaşi» pe moşie, p e n tru cîte 35 pînă la 60 lei de fiecare anual,
după cît teren prim eau, plus zeciuială din fîn, prune, grîu, alac şi porum b
ştiuleţi, cîte 4 baniţe de pogon 10°.
Avea un scris în g rijit şi citeţ, iar în plus era posesor de cărţi, ceea
ce dovedeşte că se străd u ia şi p e n tru cultură. De pe un Ceaslov fără
foaia de început, care «iaste d in tre alte cărţi ale postelnicului Gavriil
A ndronescu zograf» — aflat în posesia fam iliei — am cules cîteva ştiri
din cele m enţionate aci, pe lîngă altele com unicate de rudenii. P ăcat
că toate cărţile lui G avriil au fost înstrăinate de urm aşi, sau chiar
nim icite, din neglijenţă. A tlfel ne-am fi p u tu t face o idee tem einică
despre cultura, p referinţele şi felul de viaţă spirituală a unui zugrav de
la începutul secolului trecut, care zugrav n-a tră it la oraş, ci în tr-u n
m ediu ru ral, în m ijlocul poporului şi în preajm a p roprietăţilor lui,
în tr-o regiune m ontană.
Casa lui, zidită în tr-u n stil tipic ţărănesc, de m unte, cu 4 cam ere,
cu foişor în faţă şi beci dedesubt, exista încă în 1931, în bună stare,
însă nelocuită, în apropierea bisericii din Sibiciul de Jos 10t.
Ilie (II) Andronescu, frate cu G avriil, a răm as curînd văduv, cu
două fete în grijă. Mai tîrziu s-a călugărit şi el, luînd num ele Elisei,
la schitul G ăvanu, unde unchiul său Ilie (I) era m onah. Probabil că şi
el în tin ereţe a însoţit pe fratele său G avriil la Cernica sau C ăldăruşani,
p e n tru învăţarea m eşteşugului picturii. D ar Jntrucît el nu pare să fi
fost to t a tît de tale n ta t şi în trep rin zăto r ca Gavriil, avem m ai puţine
ştiri_ despre ceea ce a lu crat la începutul vieţii. De abia în 1828 sem 
nează cu num ele «Ilie zugravul» o icoană a Maicii D om nului, la Vălenii
de M unte. Iar în 17 m artie 1839 sem nează ca m onah, cu num ele de
Elisei, pe icoana sf. Nicolae de la schitul C rasna m .
O icoană îm părătească a Maicii D om nului, pictată în ulei pe lem n
în «1850 octom brie 25, de Elisei m onah zugrav», este la biserica
sf. Nicolae a schitului Lăculeţe (Dîmboviţa), dar «n-a izbutit să redea
m ai m ult decît l-au a ju ta t pu terile şi priceperea» 103.
In 15 decem brie 1850, «Elisei m onah zug[rav]» sem nează o altă
icoană (38 X 25 cm), pictată to t pe lem n în ulei, cu
lum ini ca nişte
fulgerături, din au r frecat, reprezentînd pe sf. prooroc Ioil, pe al cărui
ru lo u scrie : «D -nul din Sion iarăşi va striga», adică aşa cum prevede
Erm inia lui, de care s-a folosit în viaţă şi va fi vorba m ai jos I04.
In 28 m artie 1852, sem nează o icoană a sf. D im itrie, care se păs
trează la o ru d ă a sa 105. In 10 gh en ar 1853 «Elisei m onahu zugrav»
100. Ibidem , p. 22—24, anexe.
101. Ibidem, fig. p. 19.
102. V ictor Brătulescu, Biserici din Prahova, In «Bul. Com.
fasc. 100, p. 63.
103. V ezi «Biserica O rtodoxă Română», LXXXI (1963), nr.
N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, 1908, II, p. 279.
104. Icoana se afla în 1968 la A lexandru Popa din Lipia (}.
de la străbunicul să u Neculad Piroşcă (1800— 1861), fost p reo t al
105. L a î n v ă ţ ă t o r D u m i tr u C . P o p c s c u , d i n S î n g e r u (j. P r a h o v a ) .

Mon. Ist.» 1®39.
11— 12, p.

1C216;

Buzău), m oştenită
satului.
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sem nează alte icoane la biserica sf. Nifon din Tîrgovişte. Ia r în 1858
îl găsim sem nat pe o icoană la m înăstirea S uzana-Prahova 106.
In 1861, probabil ca o ultim ă lucrare, a zugrăvit în ulei biserica
din satu l B ondrea (com. Scorţoasa, jud. Buzău), unde se sem nează în
pronaos pe icoana Maicii Dom nului «Elisei m onahu». Alte lucrări cine
ştie dacă se vo r m ai descoperi cu tim pul. D ar după cît se vede, Elisei
a pictat mai m ult icoane, decît biserici. O potrivire de num e a d eter
m inat pe B. Io rg u le sc u 107 să-l confunde cu un a lt Elisei mai tînăr,
căruia i-a a trib u it g reşit lucrări ale lui A ndronescu 108.
Elisei m onahul, ca şi fratele său G avriil A ndronescu, avea un scris
frum os şi citeţ. El a term in at de copiat, în 2 aprilie 1843, Erm inia «a
tot m eşteşugul zugrăviei», după o traducere din greceşte de arhim an
d ritu l M acarie, în 1805, la C ăldăruşani, avînd la bază o versiune a
Erm iniei lui Dionisie din Furna.
Elisei a folosit şi a p ă stra t cu sfinţenie această carte m anuscris,
atunci foarte ra ră şi care nu circula decît p rin tre zugravi, fiind cartea
lor de căpătîi. C artea a răm as aşa pînă azi, chiar cînd o avem tip ă
rită 10fl, în tru c ît ea cuprinde în d ru m ări tehnice şi iconografice asupra
picturii, absolut necesare zugravilor.
La bătrîneţe, în 6 august 1865, cînd Elisei avea 80 de ani şi se
m utase la m înăstirea Ciolanu (jud. Buzău), de care ţinea atunci schitul
G ăvanu, a v în d u t E rm inia sa cu «patru im periali» (= galbeni), tîn ăru lu i ucenic zugrav Belizarie Paraschivescu, cum notează acesta
pe ea uo.
Al treilea fiu al lui A ndronic (II), D im itrie, avea şi el «diplomă»
de «boier de neam». El a pictat m ai p uţin decît fraţii săi. In fam ilie se
păstrează trad iţia că, îm preună cu G avriil şi Ilie (II), a pictat în 1832
la biserica din Sibiciul de Jos l n . Pe o icoană, repezentînd pe sf. Nicolae,aflată la biserica din Z ahareşti (jud. Buzău), şi pictată de el în 1842,
se sem nează «Andronicescu», ca şi G avriil la în c e p u tm .
106. N. Iorga, Inscripţii— II. p. 246, nr. 706, apud St. M eteş, op. cit., p. 95.
107. B. Iorgulescu, op. cit., p. 221.
108. G abriel Cocora, Şcoala de zugravi de Ia Buzău, în «Bis. Ortod. Rom.»,
LXXXII {1964), nr. 3—4, p. 339, nota .115.
109. Erminia picturii bizantine, ed. cit., Timişoara» 1979,
110. M anuscrisul acesta chirilic se află -azi la A rhivele Statului, Bucureşti,
sub nr. 1555. In el, la p. 165, citim : «Această carte, num ită Erminie, este a sub
scrisului, devenită proprietatea mea, de la p ărin tele Eliseiu monahu şi zugravu.
de la m onastirea Ciolanu, judeţul Buzău, plasa Sărăţii, aflîndu-m ă în al şaselea an
de ucenici© la d-nu pitaru N iculai Teodorescu, unchiu d-lui Ghiorghi Tătărăscu,
plătindu-i-o cu patru imperiali, cîştigati din iconomiile mele, din bacşişuri de pe
la episcopie şi de la boieri, 1865. Belizarie S. Paraschivescu». A mai prim it e l şi
nişte desene.
Mii. Informaţie de la strănepotul său, preot Ioan 2ugTavu, din P ăltineni (Bu
zău). A lte informaţii sînt din 1925 de la bătrînul A lecu Şuga din Pătârlagele, care
avea m ulte date şi acte privitor la m oşnenii din regiune.
112. N. A. Constantinescu, A cte şi m onum ente buzoiene, Buzău, 1941, p. 45.
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In 1852 a zugrăvit biserica din S tănila (jud. Buzău), unde ii găsim
num ele scris în a lta r la proscom idie 113. în acelaşi an pictează o cruce
de altar la biserica sf. Nicolae din V erneşti (jud. Buzău). D im itrie a
m ai zugrăvit ceva la biserica din satul lui, Sibiciul de Jos, dar n-a
term inat-o, ci nepotul său de frate Ilie (III) pentru că el a căzut de pe
schelă. Nu cunoaştem ce va m ai fi zugrăvit, dar în 1867, cînd în urm a
unei foam ete 114 s-a ivit şi o epidem ie de holeră prin p ărţile locului, s-a
prăp ăd it şi el şi soţia sa A rghira.
D intre cei cinci băieţi pe care i-a av u t : D răgulin, G hiţă, Dum itrache, C onstantin şi Ion, num ai ultim ii doi au îm b răţişat m eşteşugul
tatălu i lor, m arcînd totodată un vizibil declin în a rta lor.
Pe C onstantin îl întîlnim sem nînd o icoană a sf. apostoli P e tru şi
Pavel de la biserica din C rîng-Pătîrlagele 11:\ iar Ion m oare de tînăr,
în 1846, în vîrstă doar de 19 ani.
U n a lt v lăstar din această fam ilie, este Ilie (III) Andronescu fiu al
lui Gavril. El avea g usturi şi veleităţi de artist cu fineţe, num ai că
îndem înarea nu-1 a ju ta în tr-a tîta .
In afară de lucrările răm ase încă necunoscute, în 1860 a pictat
uşile îm părăteşti de la biserica din Sibiciul de Sus, iar în anul u rm ăto r
pe cele de la biserica din» Sibiciul de Jos, precum şi o cruce pe tîm pla
bisericii din C urm ătura. La 1871 pictează o altă cruce la biserica din
M ărunţişu. în anul u rm ător, pictează icoanele îm părăteşti de la bise
ricuţa veche de lem n din Valea M uşcelului (Pătărlagele), iar în 1874
lucrează iarăşi la Sibiciul de Sus, unde se sem nează pe icoana sf. Nicolae
şi a N aşterii M aicii D om nului. în 1879 semnează icoanele îm părăteşti
de la biserica din P ă ltin e n i116.
Un a u to p o rtret pictat în ulei pe pînză (337 X 255 mm), desigur
cînd era în tinereţe la vreo 25 de ani, ne înfăţişează chipul său în
costum ul ce se p u rta atunci de către tin erii boiernaşi şi orăşeni. Dacă
în sec. al X V III-lea p o rtre tu l lu crat în tr-u n anum it fel era socotit ca
ceva ce ţine de lux, sau ca m ijloc de afirm are a situaţiei sociale a cuiva
cînd era zugrăvit în biserici, acesta, înainte de m ijlocul sec. al X lX -lea,
nu mai este lu crat cu ru tin a unui iconar, care se bizuie pe tipul tra d i
ţional, ci este p riv it în m aniera nouă a tim pului. El apare deci ca o
«cadră», adică un tablou de' sine stătăto r, cu scopul de a răm îne p en tru
viitorim e.
Ilie (III) a m oştenit de la ta tă l său G avriil, şi a folosit, caietul cu
«izvoade iconografice» al lui G rigorie Frujinescu, probă că îl găsim
113. C. S. Verna, Biserica din M lăjet, In «Glasul adevărului», Buzău,
nr. 12— 13.
114. N. A. Constantinescu, op. cit., p. 56.
115. Revista «îngerul», Buzău, 1937, nr. 7—8, p. 396.
116. C o m u n i c a r e a p r e o t . I o a n Z u g r a v u - P S l ti n e n i .

1929,
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sem nat, în calitate de proprietar, pe unele foi. G avriil prim ise acest
caiet de modele de la logofătul M atei, cum natul său, sau chiar de la
dascălul Nicolae, m aestrul şi socrul său. Pe una din foi, Ilie (III) no
tează, cu un scris m ai puţin îngrijit, stricarea neobişnuită a vrem ii,
ceea ce poate că l-a im presionat, du p ă seceta şi holera, care au bîn tu it
a tu n c i117.
Moise, ultim ul m înuitor al pensulei şi închipuitor de sfinţi din
aceste generaţii de artişti, s-a născut la 22 august 1823, şi este al doilea
fiu al lui G avriil Andronescu. Moise se p u rta cu an teriu — cum era
m oda boierească pe atunci — d ar n -are o activitate rodnică, aşa ca
aceea a tatălu i său. Se cunoaşte de l a el o iconiţă, pictată în ulei pe
lem n de m ăr (105 X 85 mm), reprezentînd pe sf. prooroc Ilie, sem nată
la «1844 decem vrie». Ea se p ăstra în 1931 la fam ilia nepotului său de
văr, Neculai Zugravu din Sibiciul de Jos, care însă n -a fost zugrav.
După num ele m enţionate pînă aici, fam ilia zugravilor nu s-a sfîrşit,
p e n tru că se găsesc şi azi urm aşi răspîndiţi în ţară , pe unde n u ne
aşteptăm , num ai că m înuitorii de pensulă au d isp ăru t şi cine ştie cînd
vor mai apare.
F ără a se ivi p rin tre pictorii A ndroneşti personalităţi creatoare
m arcante pe plan naţional, a rta lor se situează în lim itele şi pe m ăsura
nevoilor m ereu crescînde, a stă rii economice şi gustului local al moş
nenilor, atunci o p ă tu ră m ijlocie din regiunea m ontană a Buzăului. De
aceea afirm ăm că a rta lor se dezvoltă în tr-u n m ediu artistic şi cultu
ral, care poartă pecetea unei şcoli provinciale de pictură, ce se rem ar
că însă şi se integrează în cadrul artei noi.
Ei n -au lu cra t în colaborare cu alţi pictori — ca atîţi contem po
ra n i care s-a u aso ciat în colective — p e n tru că au executat mai m ulte
lucrări mici. Unele din ele p a r grăbite şi de m îna a doua. O analiză
am ăn u n ţită a lor — deşi ar fi necesară — nu se poate face în mod
m ulţum itor astăzi, cînd m ulte din ele sân t dispărute, deteriorate sau
m odificate p rin repictări u lterioare de către alţii. A ltfel, s-ar fi p u tu t
trage concluzii m ai precise asupra calităţilor lor artistice şi tehnice.
M enţionăm doar în general, că la ei corpurile su n t înfăţişate în spaţiul
lor n atu ral, au m işcare, fac gesturi ce spun ceva, ochii au expresii în
p riviri, ceea ce dovedeşte o capacitate aten tă de observaţie, apropiată
de m odernism .
117.
El se ri? : «în leatu 1867, la septem brie 13, seara, a tunat şi fulgerat. Şi
la 14 au fost joi, pîclă ; seara a început a ploua. Şi au plouatu vineri 15, pînă la
miezul n o p ţii; şi de la miezul nopţii a început a ninge. Şi a nins la 16 toată ziua,
pînă s-a făcut zăpada de două palme. Şi duminică dim ineaţa s-ou luminat, puindusă şi lum ină ( — lună) nouă, la 17. S-ati şi topit în două z ile ; 1867 septevrte 20.
Ilie G. A ndronescu, zugrav».
B. O. R. — 10
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în ceea ce priveşte tehnica, A ndroneştii aveau m etodele lor, atît
în executarea desenului, a drapajului, c ît şi a um brelor în mod realist.
Ei părăsesc cu totul fresca, practicînd doar tem pera şi m ai cu seamă
pictura în ulei, care s-a dovedit că nu-i trainică pe zid nici a tît cît un
veac de om, probă că nici nu prea s-a păstrat.
în pictura icoanelor pe lem n, în ulei, ei au m aniera de a pu n e lu
m inile pe veşm inte p rin «blicuri» de au r frecat, care dă strălucire, iar
nu p rin tr-o culoare deschisă adecvată. Blicurile acestea su n t aplicate
cu pensula, dînd aspectul unor fulgerături, iar pe galoanele m arginale,
sau de pe veşm inte, făceau în grundul proaspăt nişte striu ri subţiri
paralele şi ondulate, cu un fel de pieptene, pe care apoi le aureau.
Im portanţa aresto r modeşti zugravi, cu mai m ult sau mai puţin ta 
lent, constă în aceea că ei su n t p rin tre prim ii care s-au desfăcut din
atm osfera veche a artei şi, părăsind stilul m edieval tîrziu, au trecu t
pe nesim ţite la o înfăţişare mai um ană a chipurilor, adică' la o concepţie
şi o făcură nouă, începută în regiunea B ucureştilor de G rigorie F ru jinescu.
Deci nu este mai puţin adevărat că, cu m ult înainte ca episcopul
Chesarie să fi în fiin ţat şcoala de pictură în chiliile Episcopiei Buzăului
in 1831, A ndroneştii au fost o prezenţă artistică în regiune. Ei apar ca
un ecou intens al şcolii lui G rigorie — care stă la baza artei m oderne
rom âneşti — şi contribuie cu m odestie la generalizarea ei în Rom ânia,
pînă ajunge să se închege în a doua jum ătate a secolului al X lX -lea.

V asile zugravul. In tre zugravii de la Sibiciu se nu m ără şi V asile
logofătul, care era cam de-o vîrstă cu A ndronic (II), dar probabil că nu
făcea p arte din fam ilia lui.
Vasile a în v ăţat m eşteşugul de zugrav de la tatăl său, dascălul
D um itru d in Sibiciul de Jos, contem poran cu vătafu l A ndronic (I). E)
activează înainte ca grupul A ndroneştilor să devină un ecou al şcolii
de la Cernica. P rim a dată îl găsim la 19 iunie 1773, cînd sem nează o
icoană a Maicii D om nului, la biserica din M ărculeşti (com. CozieniBuzău).
Sub influenţa călugărilor de la schitul Cîrnu, se ocupă şi el cu
copiatul de m anuscrise. A stfel în tim p de două luni, din 23 iulie pînă
în 25 septem brie 1778, copiază o «Alixăndrie», tălm ăcită în rom âneşte
după cea e lin e a sc ă 118 unde sem nează : «Vasile D um itrovici zograf ot
Sibiceu»,
în anul u rm ăto r se căsătoreşte, după cum aflăm diutr-o însem nare
de pe un a lt m anuscris, în care, pe fila 80, cineva notează : «De cî
118.
R ev si ta istorică, XII (19C26), nr. 10— 12, p. 311—313; N. C artojan, Că
populare Jn literatura românească, voi. I, Bucureşti, 1929, p. 217, opinează că e
tradusă din sîrbă.
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s-a în su ra t Vasile logofăt zugrav, feciorul dascălului D um itru zugrav
ot Sibiceu de Jos, 1779» 119.
In 1782, Vasile sem nează icoane la S tarchiojd (Prahova) şi la «alte
trei biserici de pe aici» 12n.
In 1784 este h irotonit p re o t,' p e n tru că îl găsim semnait pe icoana
sf. îm păraţi din biserica de la Valea M uscelului (Pătârlagele), în acel
an : «Vasile zugrav erei», adică preot.
In anul u rm ăto r îl găsim că pictează p a tru icoane îm părăteşti la
biserica de lem n din P e tra ru (Buzău), unde sem nează, pe icoana sf.
Nicolae stînd pe tro n : «Pis. {adică a scris) Vasile zograv, noem. 20
1785». T ot aci are şi o icoană a sf. «Vinerea M are» (Parascheva), stînd
pe tron cu o cruce în m îna dreaptă şi înveşm întată ca Maica Dom nului.
Alta, la fel, şi to t de m ina lui şi din acelaşi an, este la biserica M ărculeşti, com. C ozieni121. Ele se caracterizează p rin tr-u n pitoresc bogat în
ornam entaţii, cu aspect de a rtă ţărănească.
D ar «popa Vasile of Sibiciu de Jos» nu şi-a lepădat obiceiul de-a
copia m anuscrise vechi, p e n tru că în 1792, m aiu «zile 4» term ină un alt
m anuscris m iscelaneu, pe care mai tîrziu, în 1812, aprilie 9» sem na
adăugind că «o au scrisu el cu m ăna lui» 122.
în 1796 îşi scrie num ele în pisania din pridvorul bisericii din Sibi
ciul de Sus, unde a pictat în frescă în tovărăşie cu popa Ştefan şi G heor
ghe. T ot în frescă a lu crat şi la biserica din Calvini.
în 6 m artie 1797 sem nează o icoană a sf. D im itrie, de la biserica dir.
Valea M uscelului, unde mai lucrase cu cîţiva ani în urm ă.
Din acelaşi an, se află la m înăstirea Ţigăneşti o icoană a sf. P a 
rascheva (43X36 cm), ca în 1814 să-l găsim pictînd în această m înăsti
re. Probabil că el a răm as în aceste părţi, p e n tru că la m înăstirea P a 
sărea era, din 1835, o cruce de piatră, rezem ată de zid, spre nord, pe
care scria : «Aci odihnesc oasele... lui Vasile zugravul, răposat...». Cu
ocazia rep araţiilo r ea a fost îndepărtată.
O icoană pictată de el şi alta de dascălul D im itrie zogravul, tatăl
său, se afla la Episcopia B u z ă u lu i123.
M9. C. C. Giurescu, Un m anuscris m iscelaneu, în «Rev. istorică». V ălenii de
M unte, an. IV (1910), nr. M—'12, p. 1'56— 1©2.
120. N. Iorga, România cum era pînă în 1918, Bucureşti, 1972, voi. II, p. 357.
131. N. A. Constantinescu, op. cit., 1941, p. 44.
122. M anuscrisul, cuprinzînd 168 foi, de 210xl'55 mm, legat în scoarţe de
lemn de fag învelit în piele, era în 1926 la biserica din G răjdana (j. Buzău). V e z i:
Un manuscris, în «Muguri», Buzău, 1926, nr. 7—9, p. 20—2 3 ; şi Biserica din G răj
dana, în «Muguri», idem, 1027, nr. 3, p. 4—6.
123. Gabniel Cocora, op. cit.

ANDRON1C PATARLAGEANU
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v ătaf Andronic * (I) n. coa. 1725
tn Sibiciul de Jos, c is. cu Safta

I
Ilie (1), n.c. 1753
monah la schit G ăvanu

Andronic (II), n.c. 1750
căs. cu Mărgărita*

I

Postelnic Gavriil A ndro
n escu n. c. 1783—c. 1860,
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M atache

Dumitru, n. c. 1790— 1867
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şa, apoi în monah, num it
Elisei
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Iordache
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D u m i t r a c h a D r ă g u l in

n. c. 18M
1868 căs.
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P etraru
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* Persoanele al căror nume este redat cu litere cursive au p racticat pictura.

G h iţă

Constantin
n. c. 1820

Ion
18271'846
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OBÎRŞIA PICTORULUI N. GRIGORESCU
d ezleg area u n ei enigm e
D espre pictorul Nicolae G rigorescu (1838— 1907) s-a scris m ult,
m ai ales cu ocazia îm plinirii a 50 de ani de la m oartea lui, d ar s-a tre c u t
m ereu tangenţial, dacă nu aproape to tal sub tăcere , peste problem a
obîrşiei sale. Se ştie însă că însuşi Grigorescu, în discuţiile sale cu con
tem poranii săi, a ocolit această problem ă. Astfel, unele stă ri de fapt,
socotite cîndva m ai puţin im portante, au răm as nelăm urite, p e n tru că
— după cum afirm ă I. D. Ştefănescu — «Grigorescu avea o adevărată
groază să vorbească despre sine însuşi şi îngăduia foarte greu întrebări
în legătură cu persoana şi fam ilia lui, cu începuturile lui picturale şi
m eşterii de la care a în v ă ţa t cîte ceva şi, în genere, tot ceea ce for
m ează în vrem ea noastră obiectul interesului ştiinţific ori num ai al
curiozităţii om eneşti» m . De aceea s-a vorbit m ai m ult despre opera
sa, d a r mai puţin despre el, căci şi-a ascuns viaţa, parcă ascultînd sfatul
lui V ictor Hugo : «Ami, cache ta vie e t râpands ton esprit !» 125. Dar
cu toate că pictorul se jena să vorbească despre sine, noi — zice N.
Iorga — «avem nevoie de biografia am ănu nţită a lui Grigorescu. Azi
încă ea nu se poate scrie. D ar se cuvine să o pregătească oricine are
în p ăstrarea sa o inform aţie care poate folosi» 1/lG. P en tru că «indife ren ţa faţă de tre c u t — adaugă N. Iorga — ara tă ce superficială e încă
acea cu ltu ră, cu care ne place a ne m îndri» )27. De aceea, dacă G rigo
rescu a disp reţu it am ănuntele genealogice şi biografice, pe care el le
ignora probabil din modestie, sau socotind că nu sîn t «esenţiale pen
tru a rta lui», astăzi «nouă ne este ie rta t să dorim a afla lucruri pe care
G rigorescu însuşi nu le-a p re ţu it şi de care a -a v ru t să audă» 128.
Tot astfel, nu e mai puţin adevărat că din fire G rigorescu n u era
com unicativ nici asupra alto r problem e, ch iar faţă de prietenii săi cei
mai apropiaţi. Acest b ătrîn el m ăru n t la statu ră, slăb u ţ şi vioi, în tru
toate cum pănit şi «la vorbă tărăgănat» 129, se vede că păstra doar pen
tru sine anum ite p ărţi din viaţa sa. Tot aşa n u-i plăceau nici laudele.
Singur Al. V lahuţă a r fi p u tu t afla şi nota cîte ceva, ca rudenie prin
încuscrire. D ar nici el nu dezvăluie am ănunte, p e n tru că G rigorescu
«a închis cu g rijă m ai to ate potecile pe care încercau oam enii, să se
strecoare în sufletul său» 13°. Ia r I. D. Ştefănescu, căsătorit cu u n a din
124. 1. D. Ştefănescu, C îteva lămuriri, în A l. Vlahuţă, Pictorul N. I. Grigorescu,
viaţa şi opera lui, ed. «Scrisul Românesc», Craiova, 1936, p. VI.
125. Leon Bachelin, Esquisses roumaines, I-ere serie, Bucare9t, 1903, p. 247.
126. N. Iorga, Scrieri despre artă, antologic de B. Theodorescu, ed. «Meri
diane», 1968, p. 271.
127. Ibidem, N. Iorga îşi am inteşte de un m anuscris, privitor la viaţa pictoru
lui, de Livianu, «care l-a cunoscut pe pictor în anii de la început» dar s-a pierdut
in 1916.
128. Ibidem.
129. Aşa şi-l am inteşte prof. m eu M işu Rădulescu, care în anii studenţiei sale
la Belle-arte l-a cunoscut de aproape pe m aestru. Vezi Cum l-am cunoscut pe
Grigorescu, în «Muguri», Buzău, an. II (1923), nr. 5—6, şi 7—8.
130. Ionel Jianu, B. Beneş, M ărturii despre N. Grigoiesc.it, antologie critică.
Bucureşti, 1957, p. 188.
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fiicele lui V lahuţă, m ărturiseşte că «în afară de ceea ce a scris V lahuţă,
G rigorescu n -a povestit m ai nim ic despre tinereţea şi form aţia lui a r
tistică» 131. Nici chiar num ele pictorului «nestatornic şi capricios», A n
ton C hladek (1794— 1883), al cărui ucenic a fost un oarecare tim p (1848
—1850) — după cum s-a dovedit în urm ă 132 — «n-a fost niciodată pro
n u n ţat de Grigorescu» 133, to t p e n tru m otivul că e ra «duşm an al con
versaţiei şi discuţiei deşarte» şi avea destăinuiri ex trem de rare. Ia r de
la fiul său G heorghe (Ghiţă) n-au răm as ştiri, p e n tru că le socotea
«drept păcat şi ca o jignire a m em oriei ta tă lu i său» I34, despre care ştia
că avea «groază de indiscreţie, că era tăcut, duşm an al vorbelor şi al
oricărei imixitituni în tain a sufletului lui» 135.
D ar dacă G rigorescu n -a crezut necesar să com unice ceva despre
sine p rin grai şi nici p rin m înuirea condeiului pe h îrtie, p e n tru că el
e ra m eşter doar în m înuirea pensulelor, V lahuţă s-a v ăzu t nevoit să
com pleteze din im aginaţia sa unele goluri. De aceea, m onografia sa
Pictorul N. Grigorescu 136 n u-i scrisă în mod ştiinţific, ci ca o «biografie
poetică şi in te rp re ta ţie lirică», cum o caracterizează N. Iorga 137 şi cum,
de altfel, o socoteşte şi G. Oprescu 13S. V lahuţă n-a fost un istoric !, cu
respect p e n tru docum ent, ci p e n tru sentim ent, p e n tru că el e ra lite
rat. Şi dacă a scris Din trecutul nostru 139, o istorie a ţă rii de la înce
p u tu ri pînă la Carol I, el a scris-o nu cu com petenţă ştiinţifică, ca un
istoric, ci tot ca un poet. T ot astfel şi-a perm is să rom anţeze şi să de
natureze unele lacune şi în m onografia despre pictor. Deci, cu drept
cuvînt, G. Oprescu afirm ă că m are p arte a inform aţiilor lui V lahuţă
«nu poate sluji totdeauna de tem ei», p e n tru că ele «sunt îm brăcate,
a ranjate, stilizate şi n u m ai prezintă aer de adevăr şi autenticitate» 1/*°.
D ar prin au to ritatea sa de scriitor, V lahuţă a reuşit să influenţeze pe
urm ă şi pe a lţi cercetători, care pe toate afirm aţiile sale le-au lu a t de
bune şi absolut fără de nici un discernăm înt critic. Dacă contem pora
nii şi urm aşii săi n -a r fi scris de suprafaţă, ci ar fi întors ro ata raţiunii
— cum era şi firesc — şi dacă şi-ar fi pus întrebări şi a r fi form ulat
ipoteze, s-a r fi ajuns m ult mai devrem e la adevăr, iar obîrşia picto
ru lu i n -a r m ai fi fost pînă astăzi, p e n tru noi, o enigm ă.
De aceea, în lipsa u n o r docum ente, ne vom folosi de m etode deduc
tive de cercetare şi de in te rp re tă ri critice, în mod dialectic, adică ba
zate pe raţiu n e logică, spre a ajunge la unele prezum ţii, care p ar în
drăzneţe, d ar care pot fi luate, fără nici-o bănuială, ca adevăruri.
131. Ibidem , p. 1.91.
132. Teodora Voinescu, A nton Chladek şi începuturile picturii româneşti, Bucu
reşti, 11036.
133. Jianu, Beneş, op. cit., p. 191.
134. Ibidem, p. 194.
135. Ibidem, p. 197.
136. A părută în editura «Casa Şcoalelor», Bucureşti, 1910 (unde V lahuţă a avut
funcţia de «reierendar», între 1S01— 1919).
137. N. Iorga, op. cit., ,p. 2T70.
138. G. O prescu, Grigorescu, voi. I, ed. «Meridiane», 1961, p. 5.
139. Al. V lahuţă, Din trecutul nostru. Bucureşti, 1908.
140. G. O prescu, op. cit., p. 122.
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Ştim că Ion Grigorescu, ta tă l pictorului, s-a născut probabil prin
1795, s-a căsătorit pe la 1825 şi a decedat în 1843. Biografii pictorului
nu spun m are lucru p riv ito r la persoana tatălui său. Reiese doar că el
era «logofăt» pe moşia căm ăraşului F ilip Lenş, în satul P itaru (j. Dîm 
boviţa), aşezare la 3 km nord de satu l şi m înăstirea Potlogi i',i. Un lo
gofăt al moşiei, p e la m ijlocul sec. al X lX -lea şi pînă chiar pe la 1900,
era un fel de adm inistrator sau îngrijitor, adică un «responsabil», pre
ocupat de b u n ăstarea şi prosperarea, precum şi de executarea m u n ci
lor necesare pe moşie. El ţin ea socotelile treb u rilo r de pe moşie şi era
p lătit de boier. D ar de unde e ra originar Ion G rigorescu, şi cine îi erau
părinţii, nu s-a cunoscut.
A vînd însă în vedere num ele de fam ilie G rigorescu, pe care îl p u r
ta tatăl pictorului, precum şi alte' m otive pe care le vom arăta mai de
parte, opinăm că Ion G rigorescu era fiul lui Grigorie zugravul (cca.
1750— 1803), care ocupă un loc de cinste p rin tre contem poranii săi, la
începuturile şcolii rom âneşti de pictură m odernă. Astăzi ştim despre
zugravul G rigorie că el a pus bazele «şcolii de pictură» de la Cernica
că a fost un om cult, un revoluţionar in a rtă şi începător al curentului
realist în pictura ro m â n e a sc ă |/|2. G rigorie, care sem nează în tin ereţe
adăugind num ele de fam ilie Popovici, iar mai tîrziu Frujinescu, după
num ele vechi al satului — cum se obişnuia atunci — era fiul preotului
T udor zugravul, din Frunzăneşti, sat situ a t la vreo 15 km sud de B ucu
reşti, pe şoseaua O lteniţei.
Rem us Niculescu, «m onografistul lui Grigorescu» — cum îl num eş
te Ion F runzetti — aduce unele ştiri noi p riv ito r la Ion Grigorescu, dar
nim ic despre ascendenţi, ca de altfel şi alţi cercetători care au scris
despre pictor. Să nu fi ştiu t pictorul cum i se num eau bunicii ? El însă,
după cum am văzut cît de ciudată îi era firea, a pus sub taină chiar şi
num ele unchiului zugrav, la care
deprinsese G hiţă, fratele său mai
m are, ceva din m eşteşugul picturii, şi chiar el însuşi, la începuturi.
A firm ă doar că m eşteşugul «se vede că era în neam ul nostru» 1W, ceea
ce denotă că «gustul picturii era ereditar» la Grigorescu, cum observa
Ba"helin, care l-a cunoscut bine şi scria despre pictor cînd acesta era
încă în viaţă iV‘. Iar m isteriosul unchi nu p u tea fi din p artea mamei,
cum îl confundă V lahuţă K'5, ci desigur că e ra «logofătul M atei Popovici,
zograf ot Bucureşti», v ăr p rim ar cu Ion Grigorescu, şi fiu al lui «das
călul Nicolae zograf», un urm aş al aceluiaşi popa T udor zugravul, din
141. Dr. C. I. Istrati, prieten al pictorului, îl socotea pe drept «slujbaş boiercsc», in art. Doi luceferi, în «Calendarul Minervei», 1908, nr. 10, p. 124.
142. Vezi am ănunte în art. nostru din «Biserica O rtodoxă Română», Bucu
reşti, 1937, nr. 7— 10, p. 487— 491 ; un alt studiu recent, mai dezvoltat şi cu ilus
traţii după caietul său de desene, îl avem gata de publicare.
143. Al. V lahuţă, Pictorul N. I. Grigorescu, ed. 1036, p. 7.
144. Leon Bachelin, op. cit., p. 248.
145. Al. V lahuţă, op. cit., cd. 1910, p. 8, n. 1, şi p. M1; şi ed. 1936, p. V II; v.
şi G. O prescu şi Remus Niculescu, N. Grigorescu, anii de ucenicie, Bucureşti, 1956,
p. 20, n. 2.
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F ru n z ă n e ş ti146. T ot b ă trîn u l unchi M atei a fost cel care a aju tat, a
îndem nat şi, în 1848, a dus pe nepoţii orfani G rigoreşti, G hiţă şi Nicu,
în atelierul mai tîn ăru lu i A nton Chladek, ca să înveţe m eşteşug nou
Mai ştim că Elena, o soră a lui M atei, era căsătorită, din 11 februarie
1812, cu postelnicul G avriil A ndronescu, to t zugrav 148, din Sibiciul de
Jos (j. Buzău).
Ion G rigorescu nu putea înv ăţa pictura la tată l său G rigorie, pen
tru
că acesta a m u rit cînd el avea doar cîţiva anişori. Şi, ch iar dacă
cunoştea ceva, n-a răm as decît cu gustul p e n tru artă, p en tru că nu
există dovezi că a r fi p icta t ceva, ci bănuim că avea o fire nestatornică,
de boem, m oştenită apoi şi de fiul său Ghiţă.
D ar nici avere n -a p u tu t m oşteni Ion Grigorescu, p en tru că zugra
vul G rigorie probabil n -a av u t ce să-i lase. El a deprins în schimb,
p o triv it firii sale, doar ştiinţa de carte : scris, citit, socotit ş.a., cuno
ştinţe pe care nu p rea putea să le aibă atunci oricine. Probabil că în
baza acestor m erite sau şi a altor situaţii, a p u tu t el să obţină slujba
de logofăt al moşiei lui Lenş 1'*9.
Nu intenţionăm să dim inuăm m em oria tatălui lui N. Grigorescu,
despre a cărui condiţie socială nu s-a re ţin u t adevărul. Ion G rigorescu
nu era originar din satul P itaru. El locuia acolo la conacul boierului
Lenş, neposedînd o casă proprie, cum avea oricare ţăra n din localitate,
nici rude în acel sa t şi nici păm în t pe care să-l m uncească, spre a i se
putea spune că era «ţăran». El n -a m înat boii la plug şi n-a tr ă it din
m unca păm întului, deşi lui V lahuţă i-a plăcut să-l claseze şi pe pictor
d rep t fiu de ţăran. Din rîv n a ce-o p u rta pentru doctrina sem ănătoristă
— al cărei întem eietor este îm preună cu G. Coşbuc în 1901 — poetul
a av u t scopul de a-1 lega de glie şi pe pictor, deşi acesta de mic trăise
la oraş, ci num ai p e n tru m otivul că Grigorescu se născuse la ţa ră şi
avea un caracter de om ru stic : tăcut, optim ist, m uncitor, cum pătat,
cinstit ş.a. V lahuţă avea ideea că la noi orăşenim ea este «lipsită de
scrupule, rea şi vulgară, dom inînd o bu n ă pătură ţărănească, adeseori
foarte nenorocită» 150. De aceea, ca sem ănătorist, V lahuţă socotea că a
fi ţăran înseam nă a sta la «baza ţării» şi G rigorescu nu putea fi decît
un produs fericit al acestei baze. Iar pictorul, care m urise cu trei ani
înainte de-a apărea m onografia lui V lahuţă, n-a mai p u tu t dezm inţi
ceva.
D ar nici m am a pictorului, R uxandra (cca. 1809— 1860) de asem enea
nu era ţărancă. Ea nu ştia să m uncească păm întul şi n -a m înuit sapa
146. Vezi aci arborele genealogic (p. 155), întocm it după unele însem nări vechi
şi m ărturiile fam. A ndronescu cu care se înrudea, precum şi ale bătrînului A lecu
Şuga din Pătârlagele, un pasionat genealog, care avea cuvîntul h o tărîto r privitor la
propiretăţile în devălm ăşie din regiune.
147. G. Oprescu, Pictura românească Jn sec. X7X, ed. II, Bucureşti, 1943, P52 şi 159.
148. C. Săndulescu-V erna, Zugravii de Ia Buzău, 1937, p. 16—21. Despre aceste
înrudiri avem m ărturisiri orale şl de Ia «bătrînica» Rita, din fam. A ndronescu, care,
în 1912, avea 95 ani. Ea era sora mai mică a bunicii m ele Anca, născută Petraru
(v. C. S-Verna, Din trecutul V erneştilor, Buzău, 1941, p. 44.
149. Jianu şi Beneş, op. cit., p. 77 şl nota 2.
150. Tudor Vianu, A rta prozatorilor români, I, Bucureşti, 1966, p. 263.
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la praşila porum bului, sau secera la ad u n atu l griului. Dovadă este
aceea că, răm asă văduvă şi neavînd nici o p ro p rietate în sat, a lăsat
în g rija altora m orm ântul soţului, a lu a t «puţinul ce-1 avea» şi c o p iiii51,
şi a plecat la B ucureşti, ca să-i poată creşte «cu acul», după cum m ăr
tu riseşte pictorul, to t p rin p an a lui V lahuţă 152. De bună seam ă că ea
cunoştea ceva din ale c ro ito rie i153 — d ar nu de la ţară, ci to t de la
oraş — dovadă că şi pe cele două fete ale sale le-a în v ăţat to t această
m eserie 154.
Din sa tu l P itaru , în care a sta t provizoriu şi de care n-o lega nim ic
altceva decît m orm întul din cim itir al soţului, ea a plecat în toam na
lui 1843, cu o c ă ru ţă cu boi «încărcată ca de bejenie», dar nu «în am urg» — cum scrie V lahuţă — ci probabil dim ineaţa. D rum ul acela
pitoresc -de pe valea Sabarului (de la P itaru , Potlogi, Găiseni, B olintinul
din Vale, apoi la C iorogîrla şi pînă la Bucureşti), de vreo 45 km, nu se
p u tea face uşor noaptea, cînd dru m u rile e ra u rele şi nici siguranţă în
călătorii nu e ra ca astăzi. P rim ul popas m ai m are, după vreo 12 ore
de m ers — iar n u de «două zile» — l-a făcut către seară, la grădina
boierului Filip Lenş, care îşi avea casa, cu curtea largă şi porţi înalte,
ceva m ai departe, în p artea de vest a oraşului, pe podul M ogoşoaei155.
De aci, probabil după rezolvarea unor socoteli ce m ai avea cu boierul, a
plecat m ai în jos pe Dîm boviţa, pe calea V ăcăreşti, în m ahalaua C ără
m idari, pe u n d e este şi azi strad a Livada cu duzi, unde lucra Chladek.
C artierul acesta ea îl cunoştea m ai bine şi de unde poate că era origi
nară, deoarece acolo avea o m ătuşă sau poate o s o r ă 15G, locuind pro
babil chiar în casa de la părinţi, unde avea şi ea d rep t de adăpost. De
aci era m ai aproape de Frunzăneşti, unde se m ai aflau rude şi urm aşi
din p a rte a socrului său G rigorie zugravul. Nu putem crede că Grigo
rescu, care ştim că îşi ajutase m am a şi pe o soră m ai mică 157, pînă la
vîrsta de 22 de ani, cît avea el cînd i-a m u rit m am a, să nu fi aflat ni
mic de la ea despre aceste rudenii, oricît de în d e p ă rta t ar fi fost el de
toate neam urile.
G rigorescu, încă din copilărie, apare ca un tip precoce, deosebit de
receptiv şi m uncitor, ca să fim de acord şi cu ceea ce povesteşte V la
huţă. D ar nu este de m irare că la vîrsta de 15 ani reuşeşte să prim ească
comenzi de pictura, dacă ştim că el de mic şi-a petrecuf*tim pul lucrînd
num ai pictură, ca în evul m ediu, iar nu în tr-o şcoală ca astăzi,
care i-ar fi răp it vrem ea şi p e n tru alte activităţi şi studii. Ne expli
151. V lahuţă, ca să im presioneze pe cititor, scrie că ea avea «şapte copilaşi
palizi, zgribuliţi in juru-i...» (v. Grigorescu, ed. 1936, Craiova, p. 6), dar se cunosc
numai patru. El mai are şi a lte exagerări şi nepotriviri, cuim observă O prescu şi
Niculescu, în N. Grigorescu, p. 30.
152. V lahuţă, op. cit., ed. 1936, p. 9.
153. G. O prescu şi Remus N iculescu, op. cit., p. 16.
154. Ibidem.
155. G rădina era în str. Clopotari (v. V irgil Cioflec, Grigorescu, ed. Cultura
Naţională», 1925, p. 6). ia r casa în calea V ictoriei în dreptul străzii Toma Ionescu
(v. N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 235).
156. A dică m ătuşa pictorului1, n u cum scrie V lahuţă.
157. FI. I. Constantinescu, Doud jalbe ale Iui Grigorescu, în «Cuvîntul» din
3 noiem brie 1932.
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căm acest fa p t şi prin aceea câ, nu doar că nu s-a r-fi găsit alţi pictori
mai vîrstnici în acest scop, ci p en tru că Grigorescu lucra în tr-u n fel
nou, p refe ra t de lum ea care se v rea a fi cu to t dinadinsul m odernă.
P ictura era atunci la noi în dezvoltare. Se ivise T attarescu, cu studii
făcute la Roma, m ult apreciat de lum ea burgheză, şi oare se num ără
p rin tre cei care au reu şit să dea tonul decisiv în artă. In 1853, T a tta 
rescu pictase biserica Z lătari din B ucureşti, iar G rigorescu, care din
fire avea u şu rin ţa de-a asim ila, desigur că privise cu interes de auto
didact stilul şi tehnica acestuia. Ceea ce întîlnise aci aproape că se po
triv e a şi cu m aniera «şcolii» lui G rigorie, m anieră pe care deja înce
puse să şi-o însuşească şi tîn ă ru l pictor, cum se poate vedea în icoanele
pictate de el, în acelaşi an, la Băicoi.
O altă dovadă, care nu pare întîm plătoare şi care ne poate duce —
fără um bră de bănuială — to t la afirm aţia că pictorul este urm aşul lui
G rigorie, nu num ai ca nepot, ci şi ca m eşteşug, este fap tu l că toţi cei
care au m oştenit şi în v ăţa t m eşteşugul picturii, ţinînd de şcoala de la
Cernica, n -au pictat în frescă, ci în tehnica tem perei şi uleiului ,58. P rin 
tre ei se num ără şi G rigorescu, care nu num ai că şi el «a po rn it ca
iconar», iar nu ca ucenic pe schelă, ci şi pentru că ch iar bunicul său,
G rigorie, şeful şcolii cernicane, se pare că n u lucrase pictură în frescă.
La m înăstirea Z am fira,
G rigorescu, a ju ta t de fratele său m ai m are,
G hiţă, în tre 1856— 1857 15!), apoi la A gapia din Vale, pictorul deja se
obligase p rin contract să picteze în frescă I60, între 1858— 1861, pentru
3000 galbeni. D ar G rigorescu, după ce a încercat «deasupra uşii de
in tra re la miazăzi, a judecat singur nesatisfăcătoare cunoştinţele şi în
suşirile lui de freschist şi, trecînd peste contract, a pictat m onum entul
în ulei, pe grund de hum ă» 1G1.
Şi tot ca ceilalţi continuatori ai şcolii zugravului G rigorie, Grigo
rescu a folosit la început gravuri, pictînd figuri concepute realist, cu
observaţii după model viu, cu nim buri în raze, cu u m bre în degradeuri,
cu veşm intele lum inate cu blicuri de aur frecat, fonduri cu peisaj ş.a.
G rigorescu a tra ta t pictu ra m onum entală ca şi G rigorie, cu am ănunte,
ca pe aceea de şevalet, ceea ce a dus la schim barea caracterului pictu
rii m urale.
In consecinţă, luînd ca bază to ate cele de mai sus — acum la 150
de ani de la naşterea pictorului — putem afirm a că ceea ce era învelit
în m ister, p riv ito r la obîrşia lui G rigorescu, este oricum dezlegat. Alte
ştiri, care se vor ivi cu tim pul, probabil că vor desăvîrşi ceea ce ne
apare azi mai m ult decît adeverirea unei îndoielnice ipoteze, p e n tru că
enigm a de pînă acum presupunem că nu mai este o enigm ă.
C. SĂNDULESCU-VERNA
158. A lte caracteristici le-am aTătat în Ecouri ale şcolii de pictură de la Cer
nica in regiunea montană a Buzăului, gata d e publicare.
159. C ontractul din 1856, publ. de
G. M oisescu, în «Bul. Corn.
Mon.Ist.»fasc.
102, p. 185 ; vezi şi «Boabe de grîu», Bucureşti, 1933, nr. 4, p. 98.
160. Vdrgil Cioflec, op.
cit., p. 12.
161. I. D. Ştefănescu, Şcoala de pictură de Ia Comica şi Căldăruşani,
în
«Glasul Bisericii», XXVIII (1969), nr. 3—4, p. 388.
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ARBORELE GENEALOGIC

AL PICTORULUI

N. GRIGORESCU

Preot Tudor, zugrav
din Frunzăneşti

dascăl N icolae (Popovici), zugrav

Grigorie Popovici
Frujinescu, zugrav
ion Grigorescu
căs. Ruxandra

Elenca, căsăt.
Filionescu

G heorghe
Grigorescu
zugrav

M atei Popovici, zugrav
ot Bucureşti

Nicolae
Grigorescu
pictor

Elena, căsăt.
post. G avriil
A ndronescu zugrav

Maria, căsăt.
Ghigort

INTERFERENŢE ROMÂNO-GERMANE
ÎN TIMPUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Este bine cunoscut faptul că dom nia lui C onstantin Brâncoveanu
a reprezentat o epocă de v îrf p e n tru dezvoltarea Ţ ării Rom âneşti, dar
şi cu influenţe asupra celorlalte principate rom âne.
U nul din capitolele deosebit de interesante îl constituie legăturile
încheiate cu diferite oraşe germ ane, în rîn d u l cărora se înscrie şi Halle.
în cele ce urm ează vom cuprinde cîteva m om ente din istoria relaţiilor
rom ânilor cu U niversitatea din acest oraş.
încă de la fondarea ei (1694) *, U niversitatea din oraşul germ an
Halle a prezen tat u n viu interes faţă de popoarele ortodoxe din sudestul Europei, în tre care se num ără şi rom ânii din cele trei principate..
Aşa se explică şi prezenţa în biblioteca de aici a num eroase docum ente
privitoare la poporul nositru. A m intim , de plidă, existenţa aici a u nui
p o rtre t al lui M ihai Viteazul, d a ta t
1675 2. Apoi, istoricul
germ an
Eduard W inter am intea în anul 1954 că în aceeaşi bibliotecă exista «o
carte de rugăciuni în lim ba rom ână cu scriere paleoslavă», adică cirilică şi-i dădea şi titlu l : «Preces cum calendario in lingua valachica» 3.
Lunga dom nie a lui C onstantin Brâncoveanu, care a con stitu it p en 
tru Ţ ara Rom ânească o epocă de înflorire în toate dom eniile, nu a scă
p a t unui sp irit în trep rin zăto r ca acela al m arelui pedagog de la Halle,
A ugust H erm ann F rancke (1663— 1727) şi colaboratorilor săi pietişti
1. M artin-Luther-U ndversitât H alle-W ittenberg, Halle, 1988. Pentru C. Brânco
veanu v e z i: Paul Cernovodeanu. Florin Constantiniu şi Andrei Busuioceanu, Con
stantin Brâncoveanu, Editura Acadcmiei, Bucureşti, 1989.
2. Ioan-V asile Leb, Un portret al lui M ihai V itea zu l la Halle-R. D. Germană,
în «Telegraful român», nr. 33—34/1986, p. 3.
3. Eduard W inter, Die Pilege der w est-und sildslawischen Sprache in Halle im
18 Jahrhundert, A kadem ie-V erlag, Berlin, 1954, p. 147.
4. Kurt M. Jung, W eltgeschichle in einem Grili. V andenhoeck & Rupprecht in
Gottingen, 1975, p. 424— 4215.
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E ra o epocă de înflorire culturală, dar şi una în care ortodocşii, ca şi
protestanţii, aveau de în fru n ta t o puternică propagandă iezuită.
In acest context, F rancke a trim is pe doi colaboratori ai săi, H einrich W ilhelm Ludolf şi C hristian V oigt în Anglia, în Im periul austriac
şi în O rient, p en tru a in tra în legătură cu protestanţii şi cu ortodocşii,
în vederea contracarării activităţii iezuite. De aceea, ei vor in tra în
legătură şi cu rom ânii din T ransilvania, Ţ ara Rom ânească şi Moldova.
începutul a fost făcut de H. W. Ludolf care, în anii 90 ai secolului
al X V II-lea, a în trep rin s o călătorie în Anglia, R usia şi O rient. In tim 
pul şederii sale în R usia (1692— 1694), Ludolf a discutat cu H risant
N otara, nepotul şi u rm aşul p a triarh u lu i Dositei al Ierusalim ului, am în
doi bine cunoscuţi la curtea lui Brâncoveanu. Cu acest prilej, el şi-a
d at repede seam a de rolul im portant pe care Ţ ara Rom ânească îl juca
la acea dată, fiind punctul de legătură în tre răsăritul şi sudul Europei,
în tre Rusia şi slavii din Balcani, în tre ruşi şi greci 5. De aceea, în tim pul
şederii la C onstantinopol, Ludolf a in tra t în leg ătu ră cu «îm puterni
citul valah». în tr-o scrisoare trim isă lui Francke, la 2 sept. 1700, Ludolf
regretă însă faptul că încă nu a reu şit să aibă relaţii mai apropiate cu
acest «îm puternicit valah». Pe acesta, care nu este altu l decît Ianache
P orfirita, capuchehaia lui B râncoveanu la Constantinopol, Ludolf îl
descrie ca pe un personaj influent, de rit grecesc, binevăzut de turci,
care adusese m ari servicii dom nitorului rom ân în cursul ultim ului răz
boi, şi care vorbea italieneşte °. în aceeaşi scrisoare, Ludolf îndem na pe
protectorul său de la H alle să trim ită profesori care să predea în şcolile
rom âneşti şi, înainte de toate, în Bucureşti, unde el ştia că exista «un
fel de U n iv e rsita te » 7, adică Academ ia domnească de la S fîntul S a v a 8.
D em ersurile lui Ludolf au răm as însă fără nici un rezultat.
Un in teres şi mai m are p en tru rom âni a prezentat un a lt colabora
to r al lui Francke, şi anum e, Christian Voigt. C hem at în 1711 de la
Halle în Transilvania, Voigt a a ju n s profesor la G im naziul evanghelic
din Sibiu, fiind a ju ta t de corniţele saşilor, A ndreas Teutsch şi de J. H.
Roth, funcţionar al cancelariei im periale de la Viena. A ctivitatea sa la
Sibiu a fost însă de scurtă d u rată căci, în urm a u n eltirilo r iezuite, la
5. J. Tetzner, H. W. Ludolf, der Kenner des petrinischen Ruselands und das
Vordcren Orients. Dissertation der Philios, Fak. der Humbold U niversitât, Berlin,
1953; Ed. W inter, op. cit., p. 147 şi 157.
6. Scrisoarea lui H. W. Ludolf către Francke, cin 2.09.1700, din Amsterdam,
la Ed. W inter, op. cit., p. 148; Ştefan Ionescu, Epoca brîncovenească, Cluj-Napoca,
1981, p. 92—95 şi N. Ciachir şi Gh. Bercan, Diplomaţia europeană în epoca moder
nă, Bucureşti, 1984, p. 169.
7. Ibidem.
8. N. Iorga, Commemoration des d eu x cent cinquant ans de Ia londation d'une
Pacult6 des iettres ă Bukarest, Bukarest, 1928; Panait I. Panai't, Constantin Brlncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 324 ş .u .; în vă ţă m în tu l superior din Bucureşti înainte
de înliinţarea U niversităţii (1694—1864), în «U niversitatea din Bucureşti», 196-1
p. 9— 12.
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ordinul generalului Steinville, Voigt a tre b u it să
părăsească oraşul
p e n tru ca, la sfîrşitu l anului 1713, să ajungă la V ie n a 9.
In scu rta perioadă de tim p ce i-a s ta t la dispoziţie, Ludolf a avut
însă răgazul să se inform eze a tît asupra populaţiei rom âne din T ransil
vania, cît şi despre starea de lucruri din Ţ ara Rom ânească. A ceasta se
vede uşor din corespondenţa sa cu Francke. A stfel, la 23 iunie 1712,
Voigt îi scria din Sibiu lui Francke, inform îndu-1 asupra rom ânilor, pe
care el îi num ea «greci», după religia lor ortodoxă. îi m ai scria apoi
că a făcut rost de u n N oul T estam ent bilingv, adică o ediţie greacăneogreacă, ed. L ondra 1702—Halle 1710, pe care u rm a să-l ofere p rin 
cipelui Valahiei, C onstantin Brâncoveanu, p rin tr-u n om de legătură.
Nu cunoaştem acest om de legătură, însă este foarte probabil să fi fost
unul din m edicii sau educatorii saşi din T ransilvania aflaţi la curţile
boiereşti din Bucureşti.
De asem enea, Voigt ştia să inform eze la H alle că rom ânii din Va
lahia erau foarte interesaţi de problem ele învăţăm întului şi că «ei au
început în tr-a d e v ă r să construiască şcoli şi azile pentru săraci», confirm înd astfel spusele lui Ludolf. El a ră ta că dom nitorul, precum şi
«episcopul» (m itropolitul, n.n.) V alahiei sîn t dornici să se sfătuiască
«cu oam eni înţelepţi... cum să organizeze m ai bine unele şi altele».
Interesantă este şi inform aţia lui Voigt care spune despre dom ni
tor şi despre m itropolit (Antim Ivireanul) că «am îndci studiază încă
zilnic». Despre B râncoveanu spune că «de curînd, el a pus să se lege
un N ou T estam ent grec, p e n tru a cărui legare a trim is 700 de ducaţi,
iar 100 de galbeni i-a d a t b iju tieru lu i care i-a executat leg ătu ra din
cei 700 de ducaţi» 10.
Aşa cum reiese din corespondenţa lui cu F rancke, Chr. Voigt cu
noştea şi o serie de negustori rom âni, p rin interm ediul cărora prim ea
şi trim ite a scrisori la Halle. A stfel, în scrisoarea din 17 iulie 1812, Voigt
îi m ulţum ea lui F rancke p e n tru «un mic pachet de cărţi», pe care le-a
prim it p rin interm ediul unor negustori rom âni care se întorceau acasă
de la tîrg u l de la L eip zig 11. A cest lucru era posibil, în tru c ît devenise
un obicei al vrem ii ca negustorii saşi şi rom âni din T ransilvania să facă
mici comisioane în favoarea tin e rilo r studenţi saşi din Germ ania. Cro
nicarii braşoveni îndeosebi, în scrierile lor, m enţionează bunăvoinţa
u n o r negustori rom âni din Schei şi aju to ru l acordat tinerilor saşi aflaţi
la stu d iu în G erm ania 12.
9. Cari Gollner, G eschichte der Deutschen aul dem G ebiete Româniens, Erster
Band, Bukarest, 1979, p. 336 şi 343; H. Jekeli, Die E ntw icklung des siebenbiirgischsăchsischen hoheren Schuhvasens von den A nlăngen bis zur Gegenwart, M ediasch,
1930, p. 20—21 ; Fr. Teutsch, G eschichte des ev. G ym nasium s in Hermannstadt, tn
«Archiv des V ereins fiir siebenbiirgische Landeskunde», XVII (1882), p. 78—81 ;
acelaşi, G eschichte der evangelischen Kirche in Siebenbiirgen, Bd. II (1700— 1919),
H erm annstadt, 1922, p. 77—82 şi 86—87.
10. Ed. W inter, op. cit., p. 151.
11. Ibidem, p. 152.
12. Johann Filstich, încercare de istorie românească, Bd. Adolf Arm bruster,
Bucureşti, 1979, p. 10, nota 16.
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Legarea de relaţii m ai strînse, directe, cu Brâncoveanu era, pentru
Francke un deziderat perm anent, în tru c ît acestea îi deschideau o largă
perspectivă în răsă ritu l şi sudul Europei. De aceea, el va încerca să
realizeze acest lucru p rin interm ediul foştilor studenţi greci de la H al
le, care s-au stabiliit, cel p u ţin p e n tru un tim p, în Bucureşti.
In acest sens; el a îndem nat, la începutul anului 1714, pe un fost
stu d en t în teologie de la U niversitatea din Halle să devină educator în
casa uneia d in tre fetele lui Brâncoveanu. în tr-o scrisoare din 8 februa
rie 1714, ucenicul îi scria lui F rancke din Bucureşti că se află «in domo
Celsissimae Dom inae Stanke, filiae scil(icet) m ajore n a tu Celsissimi
Principia Valachiae» 13
A utorul scrisorii era un anum e Basilius Theodorus, a cărui iden
tita te nu este pe deplin lăm urită. La 3 m artie 1714 acesta se înscria
ca stu d en t în teologie la U niversitatea din Halle, figurînd în m atricolă
ca venind «de Ponte Euxino», adică de la M area N eagră, în tre 1702—
1703. Acelaşi Basilius Theodorus «de Ponte Euxino» era înscris la «Greek
College a t Oxford», de unde a v e n it la H alle H.
E duard W inter consideră că a r fi ru s de origine, şi anum e «un slav
din sud-estul Moldovei», p e n tru ca, în a lt loc să-l socotească m acedo
nean ir\ Şi to t el îl socoteşte apoi identic cu unul d in tre grecii care, în
anul 1703, au sosit la Halle p e n tru a studia în cunoscutul «Collegium
O rientale», înscriindu-se la 3 m artie 1704 sub num ele de «grecul T heo
dorus» (der G rieche T h e o d o ru s)16 (N. V ătăm anul îl consideră şi el
grec 17).
In anul 1706 Theodorus a p ărăsit oraşul Halle şi a tre c u t prin
Veneţia, p e n tru a ajunge apoi în G re c ia 18. A plecat apoi spre Bucu
reşti, unde ajunge în u rm a unei călătorii dram atice. La 8 februarie îi
scrie lui F rancke din casa dom niţei Stanca, unde îndeplinea funcţia de
«aducatoe». La acea dată doam na Stanca e ra văduvă, bolnavă şi fără
13. Ed. W inter, op. cit., anexa 256.
14. E. D. Tape, A lum ni ol the G reek College at Oxford 1690—1705, în «Notes
and Queries», M arch 1955, p. 1(10— ll'4s N. V ătămanu, În vă ţa ţi greci lorm aţi Ia
O xlord şi la Halle şi legăturile lor cu românii la începutul secolului al X V I II-lea,
în «Contribuţii la istoria învătăm întuluii românesc. Culegere de studii», Bucureşti.
1970, p. 190—205; Paul Gernovodeanu, Din legăturile Bisericii Răsăritului cu amba
sadorul A ngliei la Constantinopol, lordul WHliam
Paget (între
1693— 1702), în
«B.O.R.» XC1V (1976), nr. 1—2, p. 217, nota 2 0 ; Acelaşi, Contacte de ordin ştlinţilic
şi cultural între intelectualitatea engleză şi cărturari din Ţara Românească şi M ol
dova în a doua jum ătate a secolului al X V II-lea şl primele decenii ale celui de-al
XVIU -lea, în «Studii»! Revistă d e Istorie, tomul 23 (1970), nr. 4, p. 719.
15. Ed. W inter, op. cit. ,p. 149 şi 159.
16. Ibidem, p. 149.
17. N. V ătăm anu, De Ia începuturile m edicinei rom âneşti, Bucureşti, 1966,
p. 232.
18. Ed. W inter, op. cit., p. 149; N. V ătăm anu consideră că Theodorus şi-a
încheiat studiiile în G ermania prin 1708. Cf. N. V ătămanu, în v ă ţa ţi greci formaţi la
O xford şi Halle şi legăturile lor cu românii la începutul secolului al XV U l-lea, în
«Contribuţii la istoria învătăm intuluâ românesc». Culegere de studii. Bucureşti.
1970, p. 197.
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c o p iii9, aşa încît rolul «educatorului» era acela de a în treţin e cu ea
conversaţii asupra unor subiecte m orale sau ş tiin ţific e 20, fap t sem nifi
cativ p e n tru nivelul şi cerinţele curţii lui B rân co v ean u 21.
La B ucureşti, Theodorus îl în tîlneşte şi conlucrează cu doctorul Sam uel K olzer, şi el un fost elev şi adm irator al lui F ra n c k e 22 Acesta,
un ren u m it m edic şi n atu ralist, din Sibiu, chem at l a . curtea lui B rânco
veanu, îi va m ijloci lui Theodorus trim iterea unei scrisori la H a lle 2:},
scrisoare ce pune în evidenţă legaturile strînse pe care le avea acest
grec cu F rancke şi B reithaupt, foştii săi p ro fe so ri2/*. Francke a socotit
scrisoarea ucenicului său a tît de im portantă, încît a anexat-o ju rn alu lu i
său intim , ceea ce nu a făcut decît cu scrisorile im portante 25.
D upă această dată nu mai avem inform aţii sigure despre Basilius
Theodorus. Poate că va fi
continuat să stea o vrem e la Bucureşti.
E duard W inter p resupune că Theodorus a r fi acel preot care, p rin 1723,
se afla la g ran iţa de, sud a Rusiei dinspre tă ta ri, slujind ca predicator
m ilitar şi care a r fi povestit îndelung despre profesorii de la Collegium.
Se pare însă că mai tîrziu a r fi in tra t în tr-o m înăstire de la Athos, de
unde i se pierde u rm a 26.
Un alt fost stu d e n t de la Halle, pe care îl întîlnim la curtea lui
C onstantin Brâncoveanu, este A lexandru Helladius, teolog, istoric şi
m edic despre care avem inform aţii ceva mai bogate.
G rec de origine, H elladius s-a născut în anul 1686 la Larissa, în
Thesalia, după care ajunge la Constantinopol în tr-o fam ilie în ru d ită cu
M avrocordaţii, fiind în ru d it şi cu Ianachi P orfirita, capuchehaia
lui
Brâncoveanu la în a lta Poartă. Deşi avea doar 16 ani, Helladius, însoţit
de diaconul Franciscus Prossalentis, a m ers cu lordul W. P aget la Ox
ford, unde s-a dedicat studiului m edicinei şi m atem aticii. în acest tim p
îl va cunoaşte pe H. W. Ludolf care făcea o călătorie în Anglia, prilej
cu care îl invită să studieze la Halle. Poate spre a răspunde acestei
invitaţii, H elladius a plecat, în anul 1706, la H am burg. Va părăsi defi
nitiv A nglia în anul 1701 şi va colinda tim p de mai m ulţi ani pe la
Academ iile din E uropa : A m sterdam , Halle, Praga, A ltdorf,
lîngă
N urenberg.
19. Doamna Stanca a fost căsătorită din 1692 cu Radu beizadea, fiul dom ni
torului M oldovei A lexandru Iliaş, nu cu «un boier rom ân Stoica», cum scrie Ed.
W inter (p. 149). Radu a m urit la 29 m artie 1705, iar Stanca la 15 m artie 1714.
V ezi: C. Gane, Trecute v ie ţi de doamne şi dom niţe, voi. I, ed. a II-a, Bucureşti
1933, p. 443—445 şi 541—542; Dan Simonescu, Ed. W in te r: Studiul lim bilor slave
apusene şi sudice la Halle, 5n veacul al XVIII-lea, in «Studii». Revistă de Istoric,
anul IX (1956), nr. 1, p. 172— 173.
20. Dan Simonescu, loc. cit.
21. Ibidem ; N. Vâtăm anu, Învăţaţi greci..., p. 197.
22. Fr. Teutsch, Siebenbiirgen in Halle, în «Korrespondenzblatt des V ereins
fur siebenbiirglsche Landeskunde, II (1879), nr. 7, p. 66.
23. Ed. W inter, op. cit., p. 149 şi 255—256. Vezi şi Sigismund Jâko, Legăturile
bibliolile şi ştiintilice cu M untenia ale lui Sam uel Koleserl, în «Revista biblioteci
lor», anul XXII (1960), nr. 6, p. 3/74.
24. La B reithaupt studiase şi istoricul sas Johann Fiistdch între anii 1706—
1709. Cf. Johann Filstich, op .cit., p. 46.
25. Ed. W inter, op. cit., p. 149.
26. Ibidem, p. 148 ; N. V ătăm anu, în vă ţa ţi greci..., p. 198
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In tre 1712 şi 1714 H elladius se afla în G erm ania şi, poate şi mai
înainte. în tre tim p însă, fusese şi la B ucureşti unde a cunoscut bine
stările de lucru pe care le descrie în tr-o lucrare tip ă rită la A ltdorf în
1714 şi închinată ţaru lu i P e tru cel M are. Este o in teresan tă istorie
privind starea Bisericii g re c e ş ti27 în care dă şi o serie de inform aţii
despre Ţ ara Rom ânească. După felul cum vorbeşte despre C onstantin
B râncoveanu, pe care-1 num eşte «Dom inus meus longe clem entissimus» 28, N. V ătăm anu consideră că IJplladius a fost în serviciul dom ni
torului, funcţionînd ca m agistru, dacă nu ca profesor plin, la Academ ia
de la Sfîntul S a v a 29.
^
Nu se ştie dacă H elladius a venit după 1714, d a ta ap ariţiei cărţii
sale, să se stabilească la Bucureşti. în lucrarea sa, «Status praesens Ecclesiae Graecae», voind să arate p e n tru ce Biserica greacă nu acceptă
traducerile S fintei S cripturi din elin a veche în greaca m odernă, el a
atacat, p e n tru ero ri grave, a tît versiunea lui M axim Calliopolitul, din
1638, cît şi reed itarea corectată ă acesteia de către colegul său de studii
Serafim din M itilene (Londra, 1702) 30, precum şi pe aceea a pietiştilor
de la Halle (1710). Cu acelaşi prilej, el critica şi pe fostul său profesor
A. H. Francke, care patronase trad u cerea realizată de Liberie G olletti,
grec, în ciuda num elui său italian.
Cu toate acestea, H elladius se fereşte să critice traducerea rom â
nească a B ibliei lui Ş erban Cantacuzino (1688) şi a N oului Testam ent,
patro n ată de B râncoveanu, pe care le am inteşte atunci cînd prezintă
activitatea tipografică din ţară.
De asem enea, el n u pom eneşte nim ic despre cum părarea de către
B râncoveanu a N oului T estam ent (Londra, 1702—Halle, 1710), operă pe
care o criticase, dar pe care dom nitorul o cum părase, cum am am intit,
cu 700 de d u c a ţi31. Aceasta, în tru c ît H elladius nu avea interes să su
pere pe B râncoveanu, care era «m ult prea milostiv» cu el.
O altă problem ă ce se pune în leg ătu ră cu A lexandru Helladius,
este aceea a activităţii sale de la Bucureşti. în tru c ît se p are că era fam i
liarizat cu tipografia, după cum reiese din lucrarea sa am intită mai
s u s 32, acest fap t îl face pe N. V ătăm anu să creadă că H elladius, pe
lîngă m edicină, să fi fost folosit la A cadem ia Sfîntul Sava sau la tip o 
grafie, în calitate de colaborator al lui Ignatie P h itia n u l33, care i-a
u rm a t lui A ntim Ivireanul la conducerea tipografiei.
în acelaşi sens putem in te rp re ta şi bogatele inform aţii pe care el
ni le oferă, cu privire la activitatea Academiei «Sfîntul Sava». Intre
altele, el ne spune că în această şcoală se predau în v ăţă tu ri filosofice
şi filologice la nivelul facultăţii de a rte literale din universităţile occi
dentale şi, în consecinţă, ea îşi m erită num ele de academie (neque m i27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

A lexandru Helladius, Status Praesens Ecclesiae Graecae, Altdorf, 1714.
Ibidem, p. ltl<—12.
N. V ătăm anu, în v ă ţa ţi greci..., p. 199.
Ibidem, p. 191— 195.
Ed. W inter, op. cit., p. 151.
Al. H elladius, op. cit., p. 10 şi 17.
Ibidem, p. 13; N. Vătăm anu, în v ă ţa ţi greci..., p. 200.
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rum e st B ucarestium Academ iam vocari). N um ărul studenţilor se rid i
ca la peste 150, cîteodată depăşind ch iar 200.
Tot H elladius spune că în nici o şcoală cu rang liceal sau u n iv er
sita r din p ă rţile răsă ritu lu i nu se preda m edicina, în afara Academiei
dom neşti din B ucureşti şi că p rin tre profesorii acestei academ ii se n u 
m ărau şi cei trei medici de curte ai lui B râncoveanu, în fru n te cu a rh iatru l de origine italian Vl.
C unoaşterea am ănunţită a realităţilo r bucureştene denotă, aşadar,
prezenţa acestui în zestrat m edic şi istoric în capitala Ţării Rom âneşti.
Probabil, el se afla la B ucureşti şi după anul 1714, fără a p u tea şti cu
precizie acest lucru. U ltim a inform aţie despre el o avem din 1722 35,
fără să ştim unde se afla şi cu ce se îndeletnicea.
Cel din urm ă stu d en t de la H alle care se pare că s-a stab ilit în
B ucureşti este Fustatius Placcicus. A cesta era un medic m acedo-rom ân
din S ib iu 36. La 1702, pe cînd se întorcea de la C onstantinopol spre
Londra, lordul W. Paget îl găsea pe Placcicus tîn ă r «medic la curtea lui
Brâncoveanu». A cesta s-a a lă tu ra t lui H elladius şi Prossalentis, însoţindu-1 pe lordul Paget în Anglia, şi ajungînd la acelaşi Colegiu de la
Oxford, pe care l-am am in tit deja. La Oxford, Placcicus a u rm a t cu
sîrguinţă cursurile de gram atică, m edicină, logică şi m atem atică p re 
date de profesorii Roger B ourchier şi E dw ard E d e n 37 de la Q ueen’s
College. în scu rt tim p, el a ajuns «un m edic re p u ta t în artele şi ş tiin 
ţele ce le profesează», dobîndind o adevărată faim ă prin tratam en tele
prescrise unor bolnavi cu afecţiuni oftalm ologice3S.
Deşi a fost îndem nat să răm înă în Anglia, Placcicus, îm preună cu
Prossalentis, se înscriau în anul 1705 la U niversitatea din Halle, unde
tîn ă ru l medic bucureştean era înm atricu lat sub num ele : «Eustachius
Placcicus, M edicus, 24 X, 1705», cu indicaţia că «nu a plătit» 39.
34. Al. H elladius, op. cit., p. 17 ; A riadna Comariano-Cioran, Academ iile dom 
neşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971 ; Ştefan Pascu (colectiv), Istoria Învăţăm lntu/ui din România, voi. I (de la origini pînă la 1821), Bucureşti, 1983, p. 162,
179 şi 317.
35. N. V ătăm anu, în vă ţa ţi greci..., p. 200.
36. Paul Cernovodeanu, Contacte de ordin ştiinţilic şi cultural..., p. 718. In
legătură cu originea acestuia, ştim că la Sibiu, în 1639, exista un «judeţ» al Companiştilor greci din localitate, cu un num e identic Eustatio Placico. Era probabil,
bunicul viitorului medic, şi pe care N. Iorga îl socotea originar din satul de alba
nezi A lvanitocheri. In timpul cît Eustatio Placico era «judeţ» al Com paniştilor, era
pîrgar cunoscut negustor şi zaraf Nikos Papa, mai tîrziu om de încredere al lui
Brîncoveanu, lăm urind astfel prezenta la Bucureşti a «tînărului medic». Cf. N.
V ătăm anu, Învăţaţi greci..., p. 201. Vezi şi Olga Cicanci, Companiile greceşti din
Transilvania şi com erţul european In anii 1636— 1746, Bucureşti, 1981, p. 45 şi 102 j
N. Iorga în «Studii şi documente», XII, p. VI, 11 consideră pe Placico slrb sau
bulgar.
37. E. D. Tappe, op. cit., p. 98—99; Paul Cernovodeanu, Contacte de ordin
ştiinţilic şi cultural..., p. 718.
38. Paul C ernovodeanu, Ioc. cit.
39. Fr. Juntke, M atrikel der Martin Luther-U niversitât Halle..., p. 334.
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După ce şi-a com pletat Studiile la Halle, Placcicus s-a înapoiat la
B ucureşti unde, în 1713— 1714, funcţiona ca medic, a m in tit fiind şi de
H elladius în cartea sa, cu indicaţia : «Eustachius Placica, medicus,
B u cu reşti» 40. Este foarte posibil ca Placcicus să fi răm as la B ucureşti
unde, fără a avea o activitate de am ploarea celei a lui H elladius, va fi
fost un bun m edic oftalmolog. Că s-a b u cu rat de un oarecare renum e
o dovedeşte faptul că este pom enit în tr-o listă de «bărbaţi răsăriten i
procopsiţi în tru acest veac» (adică al XV III-lea),
alcătuită în lim ba
greacă de M itropolitul M eletie al A tenei ( ţ 1718) şi trad u să în rom â
neşte de M itropolitul Moldovei, V eniam in Costachi în 1843. El este
m enţionat astfel : «Eustatie P lakida din Bucureşti, doctor, au voiajerisit
prin A nglia p e n tru învăţătură» n .
U rm aş al doctorului, u n anum e Iovan Placcicus era, în prim ele de
cenii ale secolului al X V III-lea, pro p rietaru l unei case din B ucureşti, pe
care apoi o anum e M arioara, văduva lui Hrisocoleu, o afierosea m itropo
litu lu i de H eracleea şi R odosto/j2. S înt ultim ele inform aţii pe care le
avem despre Placcicus, ca şi despre ceilalţi bărbaţi şcoliţi în vestita
U niversitate de la Halle.
M ult doritele legături ale celor de la Halle cu fam ilia lui B rânco
veanu au fost însă în tre ru p te de sfîrşitu l m a rtiric .a l m arelui dom nitor.
Fapul însă că cercurile intelectuale de la Halle erau viu interesate de
aceste legături denotă încă o dată m irajul pe care epoca brâncovenească l-a ex e rc ita t asupra contem poranilor săi. De asem enea, acum
s-au făcut prim ii paşi în vederea realizării ulterioare a unor legături
mai strînse, în cadrul căro ra n -au lipsit nici trim ite re a de studenţi
rom âni la U niversitatea de la H alle /'3 şi la alte univ ersităţi germ ane.
Pr. dr. IOAN-VASILE LEB
40. Al. H elladius, op. cit., Ia Index auctorum quorum in Ijo c o pusculo m entis
Iacta est.
41. M eletie, m itropolitul Atenei, Istoria bisericească, trad . de Veniam in Cos
tachi, voi. IV, partea a Il-a, Iaşi, 1843, p. 67 ; Paul Cernovodeanu, Contacte de ordin
ştiinţilic şi cultural..., p. 71-9.
42. Fr. Legrand, R ecueil de docum ents grecs concernant Ies relations du patriarchat de Jerusalem avec Ia Roum anie (1563— 1728), Paris, 1895, p. 329—330;
N. V ătăm anu, Învăţaţi greci..., p. 302.
43. Vezi : A ntonie Plăm ădeală, Apărarea lim bii şi promovarea culturii române
Ia Lipsea la m ijlocul secolului al X lX -lea. «Limba dom nitoare va fi cea naţională»,
în «România literară», anul XXI (1968), nr. 13, p. 19; Pr. prof. M ircea Păcurariu,
Istoria Bisericii O rtodoxe Române, voi. 2, Bucureşti, 1981, p. 469 şi 535; Eugen
Preda, V ictor Slăvescu, N ote zilnice, în «Magazin istoric» anul XXII (1989), nr. 10
(259), p. 40.

SFÎNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sesiunea de lucru pe anul 1992
Sumarul şedinţei din 19—20 iunie 1992
In zilele de 19 şi 20 iunie 1992, a avut loc, la reşedinţa p atriarh ală
din Bucureşti, şedinţa de lucru a Sfîntului Sinod, în tru n ită la convocarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t .
V ineri 19 iunie 1992, la ora 9,00 se oficiază slujba T e-D eum ului în
catedrala p a triarh a lă de către P.S. A rhiereu-vicar Irineu Slătineanul,
îm preună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa P rea F ericitului
P ărin te P a tria rh Teoctist, a celorlalţi m em bri ai Sfîntului Sinod, după
care m em brii Sfîntului Sinod iau loc în sala sinodală. După citirea ape
lului nom inal de către secretarul S fîntului Sinod, P.S. Episcop Nifon
Ploieşteanul, constatîndu-se prezenţa sta tu ta ră, P rea F ericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist declară şedinţa deschisă. Este ream intită apoi compo
nenţa comisiilor sinodale.
După aceasta, adresîndu-se m em brilor S fîntului Sinod, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist subliniază deosebita însem nătate a acestei
şedinţe sinodale, care are loc în zilele de după m area sărbătoare a Pogorîrii Sfîntului Duh, a tît p e n tru B iserica străbună, cît şi p en tru spiri
tu alitatea rom ânească. A rătind că toate şedinţele sinodale sîn t im por
tante, P rea Fericitul P ă rin te P a tria rh ara tă că actuala şedinţă le depă
şeşte pe celelalte p rin dim ensiunile ei privind latu ra liturgică-harică,
deoarece este destinată canonizării unor trăitori, m ărturisitori, cuvioşi.
preoţi, ierarhi, dreptcredincioşi cu aleasă viaţă duhovnicească, şi înscrierii
lor în rîn d u rile sfinţilor.
Relevînd condiţiile vitrege ale vieţii sociale din tim pul celor 45 de
ani de d ictatu ră şi ateism , în care poporul nostru a fost lovit în tot
ceea ce avea el mai scum p p e n tru sp iritu alitatea sa, setea de credinţă,
de evlavie şi de cinstire p e n tru înaintaşii cu viaţă de sfinţenie, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a a ră ta t că preabunul D um nezeu a
rîn d u it ca în această săptăm înă a Cincizecimii, Sfîntul Sinod, p rin hotărîrile pe care le v a lua, să răspundă acestei sete de credinţă a poporului,
statornic în v a tra străb u n ă a Bisericii. Este dem n de subliniat faptul că
în acest răstim p de grele suferinţe m orale şi fizice, fiecare chiriarh a
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sorbit din prisosul credinţei credincioşilor şi clerului, ca şi din îm plini
rile lor, ei fiind «cirinenii» care au a ju ta t la p u rta rea poverii p en tru
slava Bisericii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh m ulţum eşte apoi preab u n u lu i D um 
nezeu că a învrednicit S fîn tu l Sinod să înscrie în filele cronicii bise
riceşti acest act istoric şi sfînt de im portanţă sp iritu ală covîrşitoare
p e n tru Biserica naţională, p e n tru O rtodoxie şi p en tru veşnicie.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune apoi aprobării
S fîntului Sinod ordinea de zi şi propune ca şedinţa să înceapă cu exa
m inarea rapoartelor Comisiei sinodale speciale p e n tru canonizarea sfin
ţilo r rom âni.
S fîntul Sinod aprobă ordinea de zi şi este de acord ca şedinţa să
înceapă cu prezentarea rap o artelo r Comisiei speciale sinodale de cano
nizare. Ca u rm are, lucrările cuprinse în ordinea de zi sîn t rep artizate
pe comisii p o triv it cu profilul lor după care şedinţa se suspendă p e n tru
exam inarea acestora.
D upă pauză, p o triv it celor stabilite, Sfîntul Sinod îşi reia lucrările
în plen şi se trece la exam inarea rap o artelo r Comisiei speciale petru
canonizarea sfinţilor români.
Tem ei nr. 2189/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a Cuviosului
Ioan de la Prislop. R eferatul este p rezen tat de P.S. Episcop Tim otei al
A radului, şi cuprinde m otivarea, sinaxarul, troparul şi condacul, alcă
tu ite spre cinstirea cuviosului Ioan.
La propunerea Comisiei p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni,
S fîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă canonizarea cuviosului Ioan de la Prislop şi înscrie
rea in rîndurile sfinţilor cuvioşi cu num ele « S fîn tu lu i cuvios Ioan
de la Prislop», cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea S fîn tu lu i cuvios Ioan de la Prislop să se facă
la 13 sept., întocm indu-i-se slujbă cu polieleu şi acatist, prin grija
Episcopiei A radului, iar în calendar să fie înscris cu sfin ţii zilei
în ordinea u rm ă to a re : cruce neagră, S f. m c. C om eliu Sutaşul şi
îndată S fîn tu l cuvios Ioan de la P rislo p ;
— Aprobă a tît icoana care a fo st prezentată Com isiei pentru
canonizarea sfinţilor români, cît şi icoana prezentată în această.
şedinţă sinodală, realizată în atelierul de pictură al m înăstirii
P rislo p ;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u ţin d lua hram ul S fîn tu l cuvios Ioan de la
P rislo p ;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi con
dacul sfîntului, în form a definitivată de com isie;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă p rin grija
eparhiei respective, la data pe care o va stabili.
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Tem ei nr. 3109/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru canoni
zarea sfinţilor rom âni cu propunerea de canonizare a ierarhului A ntim
Ivireanul, refe ra t p rezen tat de P.S. Episcop G herasim al Rîm nicului.
La propunerea Comisiei p en tru canonizarea sfinţilor rom âni şi după
ce s-a dat citire sinaxarului, tro p aru lu i, condacului şi Tom osului întoc
m ite spre cinstirea sa, S fîn tu l Sinod hotărăşte :
— Aprobă canonizarea ierarhului m artir A n tim Ivireanul şi
înscrierea în rîndul sfinţilor ierarhi cu num ele S fîn tu l ierarh A n tim
Ivireanul, cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea S fîn tu lu i ierarh A n tim Ivireanul să se facă la
27 sept., întocm indu-i-se slujbă şi acatist prin grija Arhiepiscopiei
B u cu reştilo r;
— Aprobă, în m od provizoriu, icoana care s-a prezentat C om i
siei pentru canonizarea sfinţilor rom âni, u rm înd ca vestim entaţia
liturgică cu care a fo st reprezentat S fîn tu l ierarh A n tim Ivireanul
să fie m odificată, potrivit cu veşm intele ierarhilor din secolul X V II;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m inăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d să ia hram ul S fîn tu l ierarh m artir A n tim
Iv ir e a n u l;
— A probă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul sfîntului, în form a definitivată de c o m isie;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
A rhiepiscopiei Bucureştilor, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 3233/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p en tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a preoţilor m ăr
turisitori Ioan din Galeş şi Moise M ăcinic din Sibiel. R eferatul Comi
siei este prezentat de P.S. Episcop E pifanie al Buzăului.
La propunerea Comisiei p en tru canonizarea sfinţilor rom âni şi
după ce s-au citit Tomosul, sinaxarul, troparul şi condacul în cinstea
lor, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă canonizarea preoţilor m ărturisitori Ioan din Galeş
şi Moise Măcinic din Sibiel şi înscrierea in rîndurile sfinţilor
m ărturisitori şi m ucenici cu n u m ele S fin ţii preoţi m ucenici Ioan
din Galeş şi Moise din Sibiel, cu cinstire în întreaga Biserică O rto
doxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea acestor sfin ţi să se facă la 21 octombrie, întocm indu-li-se slujbă şi acatist prin grija Arhiepiscopiei S ib iu lu i;
— Aprobă, în m od provizoriu, icoana care s-a prezentat Co
m isiei p entru canonizarea sfinţilor rom âni şi care va fi îm b u n ă 
tăţită in ce priveşte vestim entaţia care va fi adaptată pentru
secolul al X V I I I- le a ;
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— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi condacul sfinţilor m ucenici, în form a definitivată de c o m isie;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
Arhiepiscopiei S ibiului la data pe care o va stabili.
T em ei nr. 3840/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a cuviosului
A ntonie de la Iezerul-V îlcea, rap o rto r P.S. Episcop G herasim al Rîm nicului.
La propunerea Comisiei p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni, Sfîn
tu l Sinod h otărăşte :
— A probă canonizarea cuviosului A ntonie de la Iezerul-V îlcea
şi înscrierea în rîndurile sfinţilor cuvioşi cu num ele S fîn tu l cuvios
A ntonie de la Iezerul-V îlcea, cu cinstire în întreaga Biserică Orto
doxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea S fîn tu lu i cuvios A ntonie de la lezeru să se facă
la 23 noiem brie, întocm indu-i-se slujbă şi acatist, prin grija
Episcopiei R îm n ic u lu i;
— A probă icoana prezentată Comisiei p entru canonizarea
sfinţilor români, urm înd a i se face unele r e tu ş u r i;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul S fîn tu l cuvios A n tonie de la
lezeru ;
— A probă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi condacul S fîn tu lu i, în form a definitivată de c o m isie;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
Episcopiei R îm nicului, la data pe care o va stabili.
T em ei nr. 1928/1992 — R eferatul Comisiei p e n tru canonizarea
sfinţilor rom âni, cu propunerea Arhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţilor
p e n tru canonizarea cuviosului Daniil Sihastru. R eferatul este prezentat
de P.S. Episcop Epifanie al Buzăului.
In urm a citirii Tom osului, sinaxarului, troparului şi condacului
care i s-au alcătuit, precum şi la propunerea Comisiei p en tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, S fîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă canonizarea cuviosului Daniil Sihastru şi înscrie
rea in rîndurile sfinţilor cuvioşi cu num ele S fîn tu l cuvios Daniil
Sihastru, cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea S fîn tu lu i cuvios Daniil Sihastru să se facă la
18 decem brie, întocm indu-i-se slujbă şi acatist prin grija A r h i
episcopiei Sucevei şi R ăd ă u ţilo r;
— A probă icoana care s-a prezentat Comisiei cu specificarea
ca, pe cît posibil, chipul să fie cel zugrăvit în fresca m înăstirii
Voroneţ ;
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— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u ţin d lua hram ul S fîn tu l cuvios Daniil S ih a s tr u ;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi condacul S fîn tu lu i, în form a definitivată de c o m isie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
A rhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 1829/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru cano- nizarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a cuviosului
G herm an din Dobrogea. R eferatul este prezentat de I.P.S. Arhiepiscop
Lucian Florea.
După citirea Tom osului, sinaxarului, tro p aru lu i şi condacului, alcă
tu ite în cinstea acestuia, şi la propunerea Comisiei pentru canonizarea
sfinţilor rom âni, S fîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă canonizarea cuviosului G herm an din Dacia Pontică
şi înscrierea în rîndurile sfinţilor cuvioşi cu num ele S fîn tu l cuvios
G herm an din Dacia Pontică, cu cinstire în întreaga Biserică O rto
doxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea S fîn tu lu i cuvios G herm an din Dacia Pontică
să se facă la 29 februarie în anii bisecţi, iar în anii obişnuiţi slujba
lui să se săvîrşească la pavecem iţa din 28 februarie ;
— Slujba şi acatistul sfîn tu lu i se vor întocm i prin grija A r 
hiepiscopiei T o m is u lu i;
— Aprobă icoana prezentată Comisiei pentru canonizarea
sfinţilor r o m â n i;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri,
unele dintre acestea p u tîn d lua hram ul S fîn tu l cuvios G herm an
din Dacia P o n tic ă ;
— Se aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul, în form a definitivată de c o m isie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local se face prin grija
Arhiepiscopiei Tom isului, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 1158/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a ierarhului
losif M ărturisitorul din M aram ureş.
Din referatu l respectiv reiese că propunerea de canonizare a fost
făcută de către Episcopia O rtodoxă Rom ână a M aram ureşului şi Sătm arului.
în urm a discuţiilor care au av u t loc şi la propunerea Comisiei sino
dale p en tru canonizarea sfinţilor rom âni, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă canonizarea ierarhului lo sif M ărturisitorul din
M aram ureş şi înscrierea în rîndurile sfinţilor ierarhi m ărturisitori
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cu num ele S fîn tu l ierarh Iosif M ărturisitorul din M aramureş, cu
cinstire în întreaga Biserică O rtodoxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea acestui s fîn t să se facă la 24 aprilie, întocm indu-i-se slujbă şi acatist, prin grija Episcopiei O rtodoxe Rom âne a
M aram ureşului şi S ă tm a r u lu i;
— A probă icoana prezentată Comisiei p entru canonizarea
sfinţilor români, cu îm bunătăţirile m enţionate în cursul discuţiilor;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul acestui sfîn t m ă rtu risito r;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul în form a definitivată de comisie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
Episcopiei O rtodoxe Rom âne a M aram ureşului şi Sătm arului, la
data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 2086/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, cu propunerea Episcopiei A lba Iuliei de canoni
zare a ierarhului G helasie de la R îm eţ, re fe ra t prezentat de P.S. Episcop
E pifanie al Buzăului.
In u rm a discuţiilor p u rta te cu priv ire la reprezentarea sa in
icoană şi la propunerea Comisiei p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni,
S fîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă canonizarea ierarhului Ghelasie de la R îm eţ şi
înscrierea în rîndurile sfinţilor ierarhi, cu num ele
S fîn tu l
ierarh Ghelasie de la R îm eţ, cu cinstire în întreaga Biserică Orto
doxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea acestui s fîn t ierarh să se facă la 30 iunie, în 
tocmiri du-i-se slujbă şi acatist, prin grija Episcopiei A lba I u lie i;
— A probă icoana prezentată Comisiei pentru canonizarea
sfin ţilor români, u rm înd a i se aduce îm bunătăţiri p o trivit obser
vaţiilor făcute în cursul d isc u ţiilo r;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u ţin d lua hram ul S fîn tu l ierarh Ghelasie de la
R îm e ţ;
— A probă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul sfîntului, în form a definitivată de c o m isie ;
— Proclamarea cononizării pe plan local să se facă prin grija
Episcopiei A lba Iuliei, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 1205/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, p en tru canonizarea ierarhului Leontîe de la
R ădăuţi, refe ra t p rezentat de P.S. A rhiereu-vicar Ioachim V asluianul.
In urm a discuţiilor care s-au p u rta t şi la propunerea Comisiei pen
tru canonizarea sfinţilor rom âni, S fîntul Sinod ho tărăşte :
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— Aprobă canonizarea ierarhului Leontie de la Rădăuţi şi
înscrierea în rîndurile sfinţilor ierarhi rom âni, cu num ele S fîn tu l
ierarh Leontie de la Rădăuţi, cu cinstire în întreaga Biserică
Ortodoxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea acestui s fîn t ierarh să se facă la 1 iulie, întoc
m indu-i-se slujbă şi acatist prin grija Arhiepiscopiei Sucevei şi
R ă d ă u ţilo r;
— Aprobă icoana care a fo st prezentată Comisiei pentru cano
nizarea sfinţilor r o m â n i;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul S fîn tu l ierarh Leontie de la
R ă d ă u ţi;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul sfîntului, în form a definitivată de c o m isie;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
A rhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 3841/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a dreptcredinciosului voievod Ş tefan cel M are şi Sfînt. R eferatul, prezen tat de P.S. Episcop
Epifanie al B uzăului, a suscitat foarte m ulte discuţii.
In urm a acestor discuţii şi la propunerea Comisiei p e n tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, S fîntul Sinod h otărăşte :
— A probă canonizarea binecredinciosului voievod Ştefa n
cel Mare, acesta u rm înd a fi înscris în rîndurile sfinţilor cu num ele
«Binecredinciosul voievod Ş tefa n cel Mare şi Sfînt», cu cinstire
în întreaga Biserică Ortodoxă Rom ână ;
— Prăznuirea acestui binecredincios voievod să se facă la
2 iulie, întocm indu-i-se slujbă şi acatist, prin grija A rhiepiscopiei
Sucevei şi R ă d ă u ţilo r;
— Aprobă icoana care s-a prezentat comisiei prin grija
A rhiepiscopiei Craiovei, precum şi pe cea prezentată de A rhiepis
copia Ia şilo r;
— Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul Binecredinciosul voievod Ş tefa n
cel Mare şi S f î n t ;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi con
dacul S fîn tu lu i, în form a d efinitivată de c o m isie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin
grija A rhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la data de 2 iulie 1992;
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— Se vor scrie studii şi articole în revistele noastre biseri
ceşti despre canonizarea binecredinciosului voievod Ş tefa n cel
Mare şi S fîn t, arătîndu-se m otivele care cu stat la baza hotărîrii
S fîn tu lu i Sinod, ca răspuns la eventualele întrebări pe care şi
le-ar putea pune cei m ai p u ţin inform aţi.
Tem ei nr. 314511992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a cuviosului Ioan
de la N eam ţ — «Hozevitul». în rap o rtu l prezentat de I.P.S. A rhiepiscop
Lucian al Tom isului, se subliniază că, potriv it studiilor şi cercetărilor
făcute, cuviosul Ioan de la N eam ţ «Hozevitul» în truneşte condiţiile de
canonizare şi înscriere în rîn d u rile sfinţilor cuvioşi r o m â n i;
Că este in tra t cu cinste ca sfînt im ediat după m oarte în conştiinţa
Bisericii şi evlavia clerului şi credincioşilor ;
Că prin canonizarea sa Biserica răspunde cerinţelor sale m isionare,
pastorale şi de zidire duhovnicească a credincioşilor.
în u rm a discuţiilor care s-au p u rta t şi la propunerea Comisiei pen
tru canonizarea sfinţilor rom âni, Sfîntul Sinod hotărăşte :
-*
— Aprobă canonizarea cuviosului Ioan de la N eam ţ «Hoze
vitul» şi înscrierea în rîndurile sfinţilor cuvioşi cu num ele
«S fîn tu l cuvios Ioan de la N eam ţ-H ozevitul», cu cinstirea în
întreaga Biserică Ortodoxă R o m â n ă ;
— Prăznuîrea S fîn tu lu i cuvios Ioan de la N eam ţ-H ozevitul
să se facă la 5 august, întocm indu-i-se slujbă şi acatist, prin grija
Arhiepiscopiei Ia şilo r;
— Aprobă icoana care s-a prezentat comisiei pentru canoni
zarea sfinţilor rom âni de către Arhiepiscopia Tom isului, precum
şi cea prezentată de A rhiepiscopia laşilor;
—
Să se zugrăvească chipul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul S fîn tu l cuvios Ioan de la
N e a m ţ-H o ze v itu l;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul sfîntului, în form a definitivată de co m isie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
A rhiepiscopiei Iaşilor, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 3842/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p en tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, cu propunerea Arhiepiscopiei Iaşilor de canoni
zare a cuvioasei Teodora de la Sihla.
R eferatul comisiei, prezen tat de P.S. A rhiereu-vicar Ioachim Vas
luianul, precizează că, din docum entaţia prezentată, rezultă că această
cuvioasă în tru n eşte condiţiile de canonizare şi înscriere în rîndurile
sfinţilor cuvioşi ;
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în că după săvîrşirea sa din viaţă a in tra t în conştiinţa Bisericii şi
evlavia clerului şi credincioşilor, cu cinstire de sfîntă ;
P rin canonizarea sa, Biserica atestă cinstirea care i se aduce şi
răspunde cerinţelor sale m isionare, pastorale şi de zidire duhovnicească
a credincioşilor.
D upă discuţiile p u rta te şi la propunerea Comisiei pentru canoni
zarea sfinţilor rom âni, Sfîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă canonizarea cuvioasei Teodora de la Sihla şi
înscrierea ei în rîndurile sfintelor cuvioase, cu num ele S fîn ta cu
vioasă Teodora de la Sihla, cu cinstire în întreaga Biserică O rto
doxă R o m â n ă ;
— Prăznuirea S fin te i cuvioase Teodora de la Sihla să se facă
la 7 august, întocm indu-i-se slujbă şi acatist, prin grija A rhiepis
copiei Ia şilo r;
— Aprobă icoana care s-a prezentat Comisiei pentru canoni
zarea sfinţilor români, u rm înd a se face corecturile se m n a la te ;
— Să se zugrăvească chfpul său în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul S fîn ta cuvioasă Teodora de la
S ih la ;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi
condacul sfin tei în form a definitivată de co m isie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin grija
Arhiepiscopiei Iaşilor, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 3829/1992 — R eferatul Comisiei sinodale pentru canoni
zarea sfinţilor rom âni, cu propunerea de canonizare a m artirilor Constan
tin Vodă Brîncoveanu, cu cei p a tru fii : C onstantin, Ştefan, Radu, Matei
şisfetnicul
Ianache. R eferatul a fost prezen tat de P.S. Episcop G herasim al Rîm nicului şi el conţine m ativarea propunerii de canonizare,
potriv it căreia a tît C onstantin Vodă B rîncoveanu, cît şi fiii şi sfetnicul
său în trunesc condiţiile de canonizare, deoarece s-au săvîrşit din viaţă
cu m oarte m artirică.
R eferatul mai precizează că persoanele m enţionate au in tra t de
m ultă vrem e în conştiinţa Bisericii şi evlavia clerului şi credincioşilor,
cu cinstire de m artiri.
P rin canonizarea lor Biserica răspunde cerinţelor sale m isionare,
pastorale şi de zidire duhovnicească a credincioşilor.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, S fîn tu l Sinod hotărăşte :
— Aprobă canonizarea m artirilor C onstantin Vodă Brînco
veanu, a fiilor şi sfetnicului său şi înscrierea în rîndul sfinţilor cu
num ele «Sfinţii m artiri Brîncoveni, Constantin Vodă şi cei patru
fii ai s ă i : Constantin, Ş tefan, Radu, M atei şi sfetnicul Ianache, cu
cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă R o m â n ă ;

172

BISERICA ORTODOXA ROMANĂ

— Prăznuirea acestor sfin ţi m artiri să se facă la 16 august,
întocm indu-li-se slujbă şi acatist, prin grija A rhiepiscopiei B ucu
reştilor ;
— A probă icoana care s-a prezentat comisiei p entru canoni
zarea sfinţilor români, prin grija A dm inistraţiei Patriarhale, urm înd
ca în aureole să fie scris şi num ele fiecărui fiu , iar fiecare m artir
să fie zugrăvit cu crucea în m în ă ;
— Să se zugrăvească chipul lor în biserici şi m înăstiri, unele
dintre acestea p u tîn d lua hram ul acestor sfin ţi m a r tir i;
— Aprobă Tom osul de canonizare, sinaxarul, troparul şi condacul sfin tu lu i, în form a definitivată de comisie ;
— Proclamarea canonizării pe plan local să se facă prin
grija A rhiepiscopiei Bucureştilor, la data pe care o va stabili.
Tem ei nr. 3843/1992 — R eferatu l Comisiei sinodale p en tru canoni
zarea sfinţilor rom âni, cu propunerea# de generalizare a cultului sfin ţi
lor rom âni canonizaţi prin hotărîrea nr. 3622/1950.
P.S. A rhiereu-vicar Ioachim V asluianul, prezintă referatu l în care
se precizează că, în urm a cercetărilor făcute, Comisia p en tru canoni
zarea sfinţilor rom âni a constatat că Sfîntul Sinod, prin hotărîrea
nr. 3622/1950, a canonizat, cu cinstire locală, pe urm ătorii sfinţi :
1. S fin ţii ierarhi şi m ărturisitori Ilie lorest şi Sava, m itropoliţii A rdealului, cu prăznuire la 24 a p rilie ;
2. S fin ţii cuvioşi şi m ărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de
la Cioara şi S fîn tu l m ucenic Oprea, prăznuit la 21 o c to m b rie ;
3. S fîn tu l ierarh Calinic de la Cernica, prăznuit la 11 a p rilie ;
4. S fîn tu l ierarh Iosif cel N ou de la Partoş, prăznuit la
15 septem brie.
Comisia a constat, de asem enea, că cinstirea acestor sfinţi a depăşit
de m ult lim itele locale ale eparhiilor în care au fost canonizaţi în
anul 1950, în prezent fiind înscrişi şi în calendarele altor eparhii, ca
urm are a cinstirii largi de care se bucură.
Ca urm are, Comisia sinodală a propus S fîntului Sinod aprobarea
generalizării cultului lor şi proclam area acestui act, precum şi înscrie
re a lor în calendarele tu tu ro r eparhiilor din Biserica O rtodoxă Română,
arătîn d totodată şi m odul în care să fie înscrişi in sinaxar şi în calendar.
în urm a discuţiilor care au av u t loc şi pe baza propunerilor care
s-au făcut, S fîntul Sinod ho tărăşte :
— Aprobă generalizarea cultului sfinţilor rom âni m enţionaţi
m ai sus, canonizaţi prin hotărîrea S fîn tu lu i Sinod nr. 3622/1950,
şi înscrierea lor în sinaxar şi în calendarele tuturor eparhiilor.
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prăznuirea lor făcîndu-se în întreaga Biserică Ortodoxă Rom ână la
datele fix a te prin hotărîrea am intită cu slujbele care s-au întocm it
şi aprobat la tim p u l respectiv ;
— Proclamarea generalizării cu ltului sfinţilor rom âni cano
n izaţi prin hotărîrea nr. 3622/1950, să se facă prin acelaşi A c t
sinodal prin care se va face proclamarea celorlalţi sfin ţi rom âni
canonizaţi de S fîn tu l Sinod în ziua de 19 iunie 1992;
— Icoanele lor să se zugrăvească în biserici şi m înăstiri, iar
unora dintre aceste aşezăm inte să li se poată da ca hram sfinţii
respectivi.
(Hotărîrea cuprinde şi îndrum ările referitoare la m odul cum
să fie înscrişi în calendar aceşti sfinţi).
Tem ei nr. 3844/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni, prezen tat de I.P.S. A rhiepiscop Lucian, cu pro
punerea de generalizare a cultului şi înscrierea în calendarele tuturor
eparhiilor, a sfinţilor autohtoni, care au v ie ţu it, au propovăduit şi au
suferit m artiriul p en tru credinţa creştină în spaţiul carpato-danubianopontic şi a celor născuţi în alte părţi ale lum ii, dar care au predicat şi
au fo st m artirizaţi în părţile noastre, fiind cinstiţi ca sfinţi de alte
Biserici şi înscrişi în sinaxarele, m artirologiile, m inologiile sau calen
darele acestora.
Deoarece aceşti sfinţi au a p a rţin u t dintotdeauna patrim oniului
spiritual ortodox rom ânesc, Comisia a propus înscrierea lor în sinaxar
şi în calendar şi generalizarea cultului lor în întreaga Biserică O rtodoxă
Română.
A vînd în vedere constatările de mai sus, S fîn tu l Sinod a h o t ă r î t :
— A probă generalizarea cultului urm ătorilor sfinţi autohtoni
şi de alte neam uri care au v ie ţu it, au propovăduit şi au su ferit
m artiriul pe păm întul strărom ăn şi rom ân sau pe alte m eleaguri,
precum şi înscrierea lor în sinaxar şi calendarul Bisericii n o a stre :
1. S fin ţii m ucenici Claudiu, Castor, Sem pronian şi Nicostrat,
prăznuiţi la 9 noiem brie ;
2. S fîn tu l cuvios Paisie de la N eam ţ, prăznuit la 15 noiem 
brie ;
3. S fîn tu l m ucenic Dasie, prăznuit la 20 n o iem b rie ;
4. S fîn tu l m ucenic H erm es, prăznuit la 31 d ecem b rie;
5. S fîn tu l cuvios A n tip a de la Calapodeşti, prăznuit
la
10 ia n u a rie ;
6. S fin ţii m ucenici Erm il şi Stratonic, prăznuiţi la 13 ia n u a rie ;
7. S fîn tu l B retanion episcop de Tom is, prăznuit la 25 ia n u a rie ;
8. S fîn tu l cuvios şi m ărturisitor Ioan Casian, prăznuit în anii
bisecţi la 29 februarie, iar în anii nebisecţi la 28 fe b ru a rie ;
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9. S fîn tu l m ucenic M ontanus preotul şi soţia sa M axima,
prăznuiţi la 26 m artie ;
10. S fîn tu l Irineu episcop de Sirm ium , prăznuit la 6 aprilie;
11. S fîn tu l m ucenic Sava de la Buzău, a cărui prăznuire se
face la 12 aprilie ;
12. S fîn tu l T eotim episcop de Tomis, prăznuit la 20 a p rilie ;
13. S fin ţii m ucenici Pasicrat şi Valentin, prăznuiţi la 24 apri
lie ;
14. S fîn tu l m ucenic lu liu Veteranul, prăznuit la 27 m a i;
15. S fin ţii m ucenici Zotic, A tal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, prăznuiţi la 4 iu n ie ;
16. S fin ţii m ucenici Nicandru şi Marcian, prăznuiţi la 8 iu 
nie ;
17. S fîn tu l N ifon, patriarhul C onstantinopolului, prăznuit la
11 a u g u st;
18. S fîn tu l m ucenic Isihie, prăznuit la 15 iu n ie ;
19. S fîn tu l N iceta de Remesiana, prăznuit la 24 iu n ie ;
20. S fîn tu l m ucenic Ioan cel Nou de la Sxiceava, a cărui prăz
nuire se va face la 24 iunie ;
21. S fin ţii m ucenici Epictet şi A stion, prăznuiţi la 8 iu lie ;
22. S fîn tu l m ucenic Em ilian de la Durostor, prăznuit la
18 iu lie ;
23. S fin ţii m ucenici Donat diaconul, Rom ul preotul, Silvan
diaconul şi V enust, prăznuiţi la 21 a u g u st;
24. S fîn tu l m ucenic Lup, prăznuit la 23 a u g u st;
S fîn tu l Sinod a mai h o tă r ît:
— Să se întocmească sinaxare, tropare şi condace în cinstea
sfinţilor care nu au aceste im ne în cărţile de cult.
— Proclamarea generalizării cultului acestor sfin ţi să se facă
prin acelaşi act sinodal, odată cu proclamarea celorlalţi sfinţi
rom âni canonizaţi de S fîn tu l Sinod, în ziua de 19 iunie 1992.
Tem ei nr. 952/1992 — R eferatul Comisiei sinodale p en tru canoni
zarea sfinţilor rom âni cu propunerea de in stituire şi proclam are a
D um inicii sfinţilor rom âni.
___
Din cercetarea acestui referat, p rezentat de I.P.S. M itropolit Nestor
al Olteniei, preşedintele Comisiei, rezulta că m ulte Biserici d reptm ăritoare, în decursul veacurilor, au aşezat în ceata sfinţilor şi cinstesc
după cuviinţă, pe unii din fiii lor, care au bineplăcut lui Dum nezeu prin
vieţuirea în H ristos şi p rin m ărtu ria dată despre aceasta, rînduind în
acelaşi tim p o zi de p răznuire p en tru toţi sfinţii ştiu ţi şi neştiuţi, pe
care num ai D um nezeu i-a înscris în cartea aleşilor săi.
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A vînd în vedere că prin- in stitu irea acestei «Duminici a sfinţilor
rom âni» se îm plineşte un act de resta u ra re a valorilor spirituale şi
religioase ale Bisericii noastre, cu profunde sem nificaţii duhovniceşti,
m isionare şi pastorale, Comisia p en tru canonizarea sfinţilor rom âni, a
propus Sfîntului Sinod să aprobe in stitu irea şi proclam area «Dum inicii
sfinţilor rom âni».
în urm a discuţiilor care s-au p u rta t, pornind de la propunerea
Comisiei p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni, S fîntul Sinod hotărăşte :
— A probă instituirea «D um inicii sfinţilor rom âni» care va fi
aşezată în calendarul Bisericii noastre şi se va serba în fiecare an
în a doua dum inică după R u s a lii;
— Aprobă întocm irea slujbei şi acatistului sfinţilor români,
prin grija u n u i grup de specialişti d in cadrul B isericii;
— A probă icoana care s-a prezentat Comisiei pentru canoni
zarea sfinţilor r o m â n i;
— A probă Tom osul de instituire şi proclamare a «Dum inicii
S fin ţilo r rom âni», sinaxarul, tro p a n d şi condacul in cinstea l o r ;
— Proclamarea instituirii «D um inicii sfinţilor rom âni» să se
facă prin acelaşi act sinodal, odată cu proclamarea celorlalţi sfin ţi
rom âni canonizaţi de S fîn tu l Sinod, în ziua de 19 iunie 1992.
Tem ei nr. 2925/1992 — P roiectul A ctului sinodal al Bisericii O rto
doxe Rom âne privind canonizarea unor sfinţi rom âni.
I.P.S. M itropolit N estor al O lteniei, preşedintele Comisiei p en tru
canonizarea sfinţilor rom âni, prezintă Sfîntului Sinod proiectul de A ct
sinodal, întocm it p rin g rija unei Comisii restrînse la C ancelaria Sf. Sinod
şi care, după unele am endam ente a fost însuşit de Comisia p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni.
în urm a citirii A ctului sinodal şi a discutării lui şi după ce i s-au
adus unele îm bunătăţiri, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă A ctul sinodal al Bisericii Ortodoxe Rom âne, prin
care se p ro c la m ă ' canonizarea unor sfin ţi rom âni, generalizarea
cultului unor sfin ţi rom âni canonizaţi în anii 1950— 1956, cu cin
stire locală, înscrierea lor în calendarul Bisericii noastre şi a altor
sfin ţi de origine rom ână sau care au propovăduit în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi care sîn t cinstiţi ca sfin ţi de către alte
Biserici, precum şi instituirea «D um inicii sfinţilor rom âni» ;
— A probă ca A c tu l sinodal să fie tipărit şi trim is tuturor
eparhiilor şi parohiilor din Patriarhia Română, precum şi celorlalte
Biserici Ortodoxe surori, p en tru inform are şi cele de urmare,
p o trivit tradiţiei şi rînduielilor canonice ;
— A ctu l sinodal va face parte integrantă din procesul-verbal
al şedinţei sinodale, ca anexă.
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încheindu-se lucrările legate de canonizarea sfinţilor rom âni şi
discutarea tu tu ro r referatelo r prezentate de Comisia sinodală specială,
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist propune continuarea lucrărilor
p e n tru exam inarea celorlalte problem e înscrise în ordinea de zi şi
rep artizate com isiilor perm anente ale S fîntului Sinod. In consecinţă,
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist invită pe P.S. Episcop A ndrei
al A lba Iuliei, rap o rto ru l Com isiei p entru doctrină, viaţă religioasă şi
p en tru m înăstiri, să prezinte referatele asupra problem elor repartizate
acestei Comisii :
Tem ei nr. 3838/1992 — A dresa A rhiepiscopiei B ucureştilor nr. 3649/
1992, p rin care este adusă la cunoştinţă hotărîrea Consiliului eparhial
de înfiinţare, în B ucureşti, a m înăstirii de călugăriţe «C hristiana», la
solicitarea Asociaţiei filantropice m edical-creştine cu acelaşi num e şi
care urm ează să aibă h ram u l «Pogorîrea D uhului Sfînt».
Ţ inînd seam a de recom andarea P rea Fericitului P ă rin te P a tria rh
T eortist,
Pe tem eiul prevederilor art. 8 d in R egulam entul p e n tru organizarea
vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă re li
gioasă şi p e n tru m înăstiri, S fîntul Sinod hotărăşte :
— A probă înfiinţarea m înăstirii de călugăriţe «C hristiana»
din B ucureşti, cu hram ul «Pogorîrea S fîn tu lu i Duh», urm înd a
funcţiona sub jurisdicţia A rhiepiscopiei Bucureştilor.
Tem ei nr. 1786/1992 — A dresa A rhiepiscopiei Craiovei nr. 773/1992,
privind transform area în m înăstiri de călugări a schitului Jitian u , com.
Podari, sat B ranişte, jud. Dolj şi a schitului G ura M otrului, com. Butoieşti, sat G ura M otrului, jud. M ehedinţi.
Pe tem eiul prevederilQr art. 10 din R egulam entul p e n tru organi
zarea vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă
religioasă şi p e n tru m înăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— A probă transform area în m înăstiri de călugări a schitu
rilor Jitianu, com. Podari, sat Branişte, jud. Dolj şi Gura M otrului,
com. B utoieşti, sat Gura M otrului, jud. M ehedinţi, u rm în d a
funcţiona sub jurisdicţia A rhiepiscopiei Craiovei.
Tem ei nr. 2406/1992 — A dresa A rhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţi
lor nr. 416/1992, cu propunerea de reîn fiin ţare a m înăstirii de călugăriţe
Teodoreni, din m unicipiul Suceava.
Pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul p e n tru organiza
rea vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p en tru doctrină, viaţă
religioasă şi p e n tru m înăstiri, S fîntul Sinod hotărăşte :
— A probă reînfiinţarea m înăstirii Teodoreni din m unicipiul
Suceava, ca m înăstire de călugăriţe.
Tem ei nr. 1773/1992 — A dresa Episcopiei R om anului şi H uşilor
nr. 748/1992, privind
transform area, schitului de călugări M oreni,
jud. Vaslui, în m înăstire de călugăriţe.
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Luînd în considerare recom andarea P.S. Episcop Eftim ie al Rom a
nului şi H uşilor ;
In baza prevederilor art. 8 şi 10 din R egulam entul p e n tru organi
zarea vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă
religioasă şi p e n tru m înăstiri, Sfîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă transform area în m înăstire de călugăriţe a schitu
lui de călugări Moreni, jud. Vaslui.
Ternei nr. 4012/1992 — A dresa Episcopiei Rom anului şi Huşilor
nr. 1695/1992, cu propunerea de transform are a schitului Bujoreni, loc.
Zorleni, jud. Vaslui, în m înăstire de călugăriţe.
Pe tem eiul prevederilor art. 10 din R egulam entul p e n tru organi
zarea vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă
religioasă şi p e n tru m înăstiri, S fîntul Sinod h otărăşte :
— Aprobă transform area în m înăstire de călugăriţe
a
schitului Bujoreni, loc. Zorleni, jud. Vaslui.
Tem ei nr. 2195/1992 — Adresa Episcopiei O radiei nr. 700/1992, cu
propunerea de în fiin ţare a m înăstirii de călugări «Sfinţii Apostoli P etru
şi Pavel», în localitatea S tîna de Vale, jud. Bihor, m înăstire a cărei
construcţie a început încă din cursul an u lu i 1991, pe terenul atrib u it de
au to rităţile locale.
Ţ inînd seam a de recom andarea P.S. Episcop Vasile al Oradiei ;
Pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul p entru organizarea
vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă reli
gioasă şi p e n tru m înăstiri, S fîn tu l Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea m înăstirii «Sfinţii A postoli P etru
şi
Pavel» din localitatea Stina de Vale, jud. Bihor, ca m înăstire p e n 
tru călugări.
Tem ei nr. 2196/1992 — A dresa Episcopiei Oradiei nr. 701/1992, cu
propunerea de înfiinţare a m înăstirii de călugăriţe «Cuvioasa Parascheva» din apropierea m un. O radea, jud. Bihor.
Ţ inînd seam a de recom andarea P.S. Episcop Vasile al Oradiei ;
Pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul pentru organizarea
vieţii m onahale şi la propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă re 
ligioasă şi p en tru m înăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea m înăstirii «Cuvioasa Maică Parascheva»
din m unicipiul Oradea, jud. Bihor, ca m înăstire pentru călugăriţe.
Tem ei nr. 2871/1992 — A dresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 370/1992,
privind dorinţa exprim ată de unii preoţi de a se reintroduce icoanele în
sălile de clasă din şcolile de stat, potriv it vechii tradiţii.
A preciind că problem a reaşezării icoanelor în sălile de clasă este
strîn s legată de prezenţa preotului în şcoală p e n tru predarea lecţiilor
de educaţie m oral-religioasă, prilej cu care are posibilitatea să lăm u
rească pe elevi şi pe părinţii acestora să ceară ei introducerea icoanelor
în sălile de clasă ;
B.O.R. — 12
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în u rm a discuţiilor care au av u t loc şi a propunerilor care s-au
făcut, S fîntul Sinod h otărăşte u rm ătoarele :
— C entrele eparhiale să ia m ăsurile necesare p entru ca toţi
preoţii să jie prezenţi în şcoli p entru predarea lecţiilor de educaţie
moral-religioasă care constituie o îndatorire m isionară şi pastorală
a lor, avînd astfel prilejul să lămurească pe copii şi pe părinţii
lor să ceară introducerea icoanelor în sălile de clasă, procedînd
totodată cu tact pe lîngă conducerile şcolilor în acest scop;
— Să se intervină la M inisterul în vă ţă m în tu lu i şi Ştiinţei,
p entru a facilita, p rin inspectoratele şcolare, rezolvarea solicitărilor
p rivind introducerea icoanelor în sălile de clasă.
Tem ei nr. 3941/1992 — R eferatul P.C. Pr. Ilie M oldovan de la F a
cu ltatea de teologie din Sibiu, adresa Episcopiei Alba Iuliei nr. 941/1992,
şi m em oriul u nui g ru p de credincioşi din jud. Vaslui, referitoare la
problem a liberalizării av o rtu rilo r şi a practicilor antieonceptive în ţara
noastră.
In urm a discuţiilor care au av u t loc, la care au p articip at m ajori
tatea celor prezenţi, S fîntul Sinod h otărăşte urm ătoarele :
— Aprobă instituirea unei comisii condusă de Pr. prof. Ilie
M oldovan, de la Facultatea de teologie ortodoxă din Sibiu, la
care să fie asociaţi profesori de morală creştină şi m edici, bărbaţi
şi fem ei cu preocupări în dom eniu, care să studieze şi să facă
propuneri către S fîn tu l Sinod în problem a atitudinii Bisericii
noastre faţă de avort şi practicile anticonceptive, droguri, prosti
tuţie, divorţ, abandonul copiilor, moralitate etc. S tudiile elaborate
de Comisie vor aborda problem ele sub aspect canonic, teologic şi
pastoral.
— Adresează rugăm intea P.S. Episcop A ndrei al A lba Iuliei
şi P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul de a întocm i u n proiect
de pastorală a S fîn tu lu i Sinod în problem ele abordate în prezenta
hotărîre.
Tem ei nr. 3066/1992 — Scrisoarea nr. 151/1992 a «Com itetului na
ţional p e n tru resta u ra rea şi îng rijirea m orm intelor şi cim itirelor
eroilor».
La propunerea Comisiei p e n tru doctrină, viaţă religioasă şi p entru
m înăstiri, S fîntul Sinod ho tărăşte :
— C entrele eparhiale vor da îndrum ările cuvenite preoţilor
pentru ca îm preună cu credincioşii să sprijine acţiunile de în 
grijire şi întreţinere a m onum entelor şi cim itirelor eroilor.
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In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, invită pe
P.S. Episcop Epifanie al B uzăului, rap o rto ru l Comisiei canonică-juridică şi p entru disciplină, să prezinte referatele acestei comisii în legă
tu ră cu problem ele rep artizate :
Tem ei nr. 2681/1992 — P rocesul-verbal al Sinodului P erm an en t
din 19 mai 1992, cu propunerea de alegere a P.S. G herasim V rînceanu,
arhiereu-vicar al Episcopiei B uzăului, in postul vacant de episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţilor.
Pe tem eiul prevederilor sta tu ta re bisericeşti, la propunerea Comisiei
canonică-juridică şi p en tru disciplină şi în urm a rezultatului votării,
S fîntul Sinod h otărăşte :
—
A probă alegerea P.S. A rhiereu G herasim «Vrînceanul» în postul
vacant de episcop-vicar al A rhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţilor, cu
titu la tu ra «Putneanul».
Tem ei nr. 399411992 — A dresa Episcopiei A lba Iuliei nr. 1135/1992
cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protos. Ioanichie Popa, duhovnicul
m înăstirii Rîm eţ, ran g u l de arhim andrit.
A vînd în vedere m otivarea verbală a acestei cereri pe care a p re
zentat-o P.S. Episcop A ndrei al Alba Iuliei în plenul S fîntului Sinod.
Pe tem eiul prevederilor art. 82, alin. 4 din S tatu tu l p e n tru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne, Sfîntul Sinod ho
tărăşte :
— Acordă P. Cuv. Protos. Ioanichie Popa, duhovnicul m înăsti
rii R îm eţ, rangul de arhim andrit.
în continuare, P re a F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, invită pe
P.S. A rhiereu-vicar Casian G ălăţeanul, rapo rto ru l Comisiei învă ţă m în 
tu lui p en tru pregătirea personalului bisericesc să prezinte rapoartele
acestei Comisii la problem ele încredinţate spre audiere.
Tem ei nr. 2928/1992 — A dresa A rhiepiscopiei Tom isului nr. 951/
1992, cu propunerea de în fiinţare a Sem inarului teologic liceal din
mun. Tulcea, începînd cu anul de învăţăm înt 1992— 1993.
Pe tem eiul prevederilor art. 51, lit. «a» din R egulam entul orga
nelor centrale din P a tria rh ia Rom ână şi ale art. 42 din R egulam entul
învăţăm întului teologic şi la propunerea Comisiei învăţăm întului p en tru
pregătirea personalului bisericesc, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sem ina
rului teologic liceal din m un. Tulcea, începînd cu anul de în vă 
ţă m în t 1992— 1993 şi care va funcţiona pe baza R egulam entului
învăţăm întului teologic, cu planul de învăţă m în t şi programele
analitice în vigoare p entru toate celelalte sem inarii teologice
liceale.
în continuare, Sfîntul Sinod a aprobat propunerile de cadre di
dactice p e n tru aces't sem inar nou creat, precum şi p en tru sem inarul teo
logic liceal din m un. Tîrgovişte.
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Tot în legătură cu organizarea învăţăm întului în sem inariile teo
logice liceale, la propunerea Comisiei invăţăm întului teologic p en tru
pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod a lu at în exam inare
problem a exam enului de atestare a cunoştinţelor teologice pe care
absolvenţii clasei a X lII-a de la sem inariile liceale trebuie să-l susţină
înainte de prezentarea la exam enul de bacalaureat.
In urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţăm întului p e n tru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod
hotărăşte :
— înscrierea la exam enul de adm itere in facultăţile de teo
logie a candidaţilor sem inarişti, care nu au susţinut sau nu au
prom ovat exam enul de atestare a cunoştinţelor teologice, dar care
au prom ovat exam enul de bacalaureat, se va face în condiţiile
aprobate şi publicate pentru ceilalţi candidaţi absolvenţi de liceu.
— Candidaţii care au prom ovat exam enul de bacalaureat, dar
care nu au susţinut sau prom ovat exam enul de atestare a cunoştin
ţelor teologice la încheierea cursurilor seminariale, nu pot fi
adm işi la hirotonie.
P rezentarea referatelo r Comisiei învăţăm întului p en tru pregătirea
personalului bisericesc a continuat în şedinţa de sîm bătă, 20 iunie 1992,
cînd P.S. A rhiereu-vicar Casian G ălăţeanul a dat citire rapoartelor
asupra urm ătoarelor problem e :
Tem ei nr. 3519/1992 — A dresele F acultăţii de teologie din B ucu
reşti nr. 677 şi 792/1992, cu propunerile de modificare a perioadei de
desfăşurare a C ursurilor pastorale şi de educaţie m oral-religioasă, pen
tru seria a 77-a, precum şi cu propunerile de reform ulare a tem aticii
acestor cursuri.
La propunerea Comisiei învăţăm întului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca seria a 77-a a cursurilor pastorale şi de edu
caţie moral-religioasă să se desfăşoare in perioada 17— 28 august
1992, în aceleaşi centre de învăţă m în t ca şi in anul 1991.
A u fo st aprobate, de asemenea, tem ele propuse de Facultatea
de teologie din Bucureşti, care se vor dezvolta in cadrul progra
m ului cursurilor.
— Prelegerile întocm ite de cadrele didactice de la Facultatea
de teologie d in Bucureşti, vor fi trim ise şi la'centrele de organizare
a cursurilor din raza de activitate a acestei facultăţi (Craiova şi
Buzău), p entru susţinerea lor în cadrul program ului la acele
centre.
— Cadrele didactice de la Facultăţile de teologie din Iaşi.
Sibiu şi Cluj-Napoca, vor elabora, •la rîndul lor aceste tem e după
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aceleaşi criterii, pe care le vor utiliza în cadrul centrelor de orga
nizare a cursurilor din raza lor de activitate.
— Preşedinţii comisiilor de exam inare vor fi desem naţi
dintre ierarhi, de către sinoadele m itropolitane în raza cărora
funcţionează centrele de organizare a cursurilor.
— Se vor respecta prevederile hotărîrii S fîn tu lu i Sinod,
transm ise cu adresa Cancelariei S f. Sinod nr. 7284/4 sept. 1991,
în ce priveşte metodologia desfăşurării şi notării la exam enele de
definitivare şi prom ovare, cu care se încheie cursurile pastorale
şi de educaţie moral-religioasă.
— C entrele eparhiale vor transm ite cancelariei S f. Sinod
programarea nom inală a preoţilor la cursuri.
Tem ei nr. 4144, 4008/1992 — Procesele verbale ale sinoadelor
m itropolitane ale M itropoliei A rdealului şi M itropoliei B anatului p en tru
inform area S fîntului Sinod despre alegerea decanilor şi prodecanilor la
Facultăţile de teologie din Sibiu, Alba Iulia şi Arad.
Luînd act de h o tărîrile sinoadelor m itropolitane ale M itropoliei
A rdealului şi M itropoliei B anatului, de confirm are a alegerilor făcute
pentru posturile de conducere la F acultăţile de teologie din Sibiu, Alba
Iulia şi Arad, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de alegerea. Pr. prof. Mircea Păcurariu ca decan şi
de alegerea Pr. prof. L iviu Streza ca secretar ştiinţific la Faculta
tea de teologie a U niversităţii din Sibiu, confirm ate de Sinodul
m itropolitan al M itropoliei Ardealului.
— Ia act de alegerea Pr. prof. Ilie M oldovan ca decan al
Facultăţii de teologie-asistenţă socială a U niversităţii din A lba
Iulia, confirm ată de Sinodul m itropolitan al M itropoliei Ardealului.
— Ia act de alegerea Pr. conf. S ilv iu Anuichi în postul de
decan al Facultăţii de teologie din Arad, confirm ată de Sinodul
m itropolitan al M itropoliei Banatului.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, viear-p atriarh al, raportorul Comisiei
afacerilor externe bisericeşti, să prezinte referatele asupra problem elor
rep artizate Comisiei :
Au fost prezentate mai m ulte referate privind com unităţile o rto 
doxe rom âneşti de peste hotare şi diaspora rom ânească, adoptîndu-se
şi h o tărîrile de rigoare, după care au fost prezentate şi discutate refe
ratele asupra urm ătoarelor problem e :
Tem ei 2788 1992 : A specte noi privind situaţia Bisericii O rtodoxe
Rom âne din Basarabia.
în referat se m enţionează că şi în ultim a perioadă de tim p, a tît din
partea P atriarhiei Rom âne cît şi a unor au torităţi com petente din
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R epublica Moldova, s-au în trep rin s o serie de acţiuni care privesc
B iserica ortodoxă rom ână din B asarabia, precum şi situaţia conflictuală
din acea zonă.
In tre acţiunile respective, sîn t m enţionate urm ătoarele :
— la data de 24 m artie 1992, Parlam entul R epublicii M oldova a
adoptat Legea Cultelor, care asigură libertatea religioasă tuturor cultelor,
desigur şi libertatea de conştiinţă.
— la Moscova a lu at fiinţă o parohie ortodoxă rom ână, care are
aprobarea de funcţionare a S anctităţii Sale P a tria rh u l Alexei al II-lea,
precum şi a au to rităţilo r locale ;
— diversele preocupări care vizează pe fraţii noştri de peste P ru t
s-au concretizat şi în unele propuneri de iniţiative, făcute cu prilejul
discuţiilor p u rta te la P a tria rh ia Rom ână, în luna aprilie 1992, cu dl. Ion
U ngureanu, m inistrul C ulturii şi C ultelor din Republica M oldova ;
— a tît p rin intervenţiile scrise ale Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist cît şi prin com unicate de presă, s-a lu at atitudine faţă de eve
nim entele tragice din R epublica Moldova cît şi de situaţia în care se
află a tît Biserica din B asarabia cît şi din nordul Bucovinei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a subliniat că toate aceste
acţiuni a ţin u t să le prezinte Sf. Sinod spre a fi cunoscute de toţi
ierarh ii Bisericii noastre în tru c ît problem a Bisericii din R epublica
M oldova şi din Bucovina de nord nu este aşa de simplă. T rebuie să discu
tăm cu reprezentanţii Bisericii şi ai S tatului, în detalii. Vom discuta
cu ei şi cu p rilejul venirii lor la P utna, spre a nu le face problem e.
I.P.S. Daniel propune ca în orice h o tărîre de ordin bisericesc p ri
vind R epublica M oldova şi Bucovina de nord trebuie să-i consultăm şi
pe reprezentanţii de acolo spre a nu le crea dificultăţi.
I.P.S. M itropolit A ntonie solicită ca B iserica noastră să se im plice
totuşi în problem ele Bisericii din B asarabia, spre a nu lăsa lucrurile
num ai la discreţia diplom aţilor sau a ruşilor.
I.P.S. M itropolit Nicolae propune ca în num ele S fîntului Sinod al
Bisericii noastre să se dea im ediat, u n com unicat în presă privind
nenorocirile care s-au a b ă tu t acum asupra fraţilor noştri din B asa
rabia şi Bucovina. M embrii Sf. Sinod sîn t de acord cu această propunere.
în urm a discuţiilor p u rtate, la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod h otărăşte :
— la act de acţiunile întreprinse de Patriarhia Rom ână în
u ltim a perioadă a acestui an pentru sprijinirea Bisericii şi fraţilor
rom âni din Basarabia.
— Să se dea u n com unicat de presă în care S fîn tu l Sinod
să-şi exprim e îngrijorarea p entru cele ce se întîm plă fraţilor noştri
din Republica M oldova şi Bucovina.
Tem ei nr. 995511992 — în tru n ire a în tîistătătorilor Bisericilor O rto
doxe la C onstantinopol, în D um inica Ortodoxiei, 15 m artie 1992.
a)
în tiln irile prem ergătoare de la Bucureşti (26— 27 ian. 1992) şi
de la Orm ilia-Grecia (27— 29 febr. 1992).
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După prezentarea şi discutarea celor două dări de seamă privind
în tru n irile m enţionate, la propunerea Comisiei afacerilor ex tern e bise
riceşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de dările de seamă p rivind vizita făcută la Bucureşti
de către II.PP .SS. Hrisostomos de Efes şi Evanghelos de Perga,
26— 27 ian. 1992, precum şi de participarea unei delegaţii a B ise
ricii noastre la întrunirea C om itetului pregătitor, Ormilia-Grecia,
27— 29 februarie 1992.
b)
Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, însoţit
de o delegaţie, la întrunirea întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe în
D um inica Ortodoxiei, Constantinopol, 15 m artie 1992.
Scopul în tru n irii de la C onstantinopol a fost m anifestarea u n ităţii
O rtodoxiei p rin întîln irea tu tu ro r în tîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe
şi oficierea îm preună a Sfintei Liturghii, în D um inica O rtodoxiei şi,
totodată, discutarea şi exprim area unor poziţii com une faţă de proble
m ele im portante care preocupă actualm ente Bisericile Ortodoxe şi lum ea
contem porană.
La în tru n ire a de la C onstantinopol au particip at toţi întîistătătorii
Bisericilor Ortodoxe, cu excepţia S anctităţii Sale Ilie, arhiepiscop de
N etschent şi Tbilisi, catolicos-patriarh al întregii Georgii, rep rezen tat
însă de p a triarh u l ecum enic şi a P re a F ericitului Hrisostomos, a rh i
episcop al Noii Ju stin ian e şi întregului Cipru, reprezentat de p a triarh u l
A lexandriei.
în tru n ire a s-a concretizat în şedinţe de lucru (trei), discuţii bilate
rale şi servicii religioase.
Din comisia care a red actat tex tu l final al m esajului a făcut parte
şi I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei.
în tru n ire a de la C onstantinopol s-a încheiat p rin oficierea de către
toţi întîistătăto rii Bisericilor O rtodoxe a Sfintei L iturghii, în D um inica
Ortodoxiei. In cadrul Sfintei Liturghii, m itropolitul M eliton de F iladelphia, secretarul S fîntului Sinod al P atriarh iei Ecum enice, a citit
M esajul În tîistătăto rilo r Bisericilor O rtodoxe în tru n iţi la Constantinopol.
La agapa festivă, care a urm at, în num ele tu tu ro r celor prezenţi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns la cuvîntul p a tria rh u 
lui ecum enic, m ulţum ind p e n tru ospitalitate şi p e n tru buna organizare
a lucrărilor întrunirii.
In cursul în tru n irii de la C onstantinopol, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a avut întilniri cu urm ătorii întîistătăto ri de Biserici :
p a triarh u l ecum enic B artholom eu I, p atriarh u l P arten ie al A lexandriei,
p a triarh u l Diodor al Ierusalim ului şi Sanctitatea Sa Alexei, p atriarh u l
Moscovei şi al întregii Rusii.
în u rm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
—
Ia act de darea de seamă referitoare la participarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, îm preună cu o delegaţie a
Bisericii O rtodoxe Rom âne, la întrunirea întîistătătorilor Bisericilor
O rtodoxe de la Constantinopol, 15 m artie 1992.

184

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

— Să se publice, în revista «Biserica Ortodoxă Română»,
M esajul întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la întrunirea de la
Constantinopol, precum şi punctele de vedere ale delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe Rom âne.
Tem ei nr. 1947/1992 — Vizita în R om ânia a I.P.S. Theodosie,
arhiepiscop de Tokyo şi m itropolit al întregii Japonii.
Vizita a avut loc în perioada 7— 12 mai 1992. I.P.S. Theodosie a
fost însoţit de Pr. Joan T akahashi şi de doi m embri ai Consiliului ep ar
hial. Cu ocazia acestei vizite, I.P.S. Sa a fost prim it de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, fiind discutate problem e care preocupă cele
două Biserici. O aspetele nipon a vizitat
Facultatea de teologie din
Bucureşti şi mai m ulte biserici şi m înăstiri din eparhiile Bucureşti,
Argeş şi Rîmnic.
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
— la act de darea de seamă privind vizita făcută Bisericii
O rtodoxe Rom âne de către I.P.S. Arhiepiscop Thedosie de Tokyo
şi al întregii Japonii.
— P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, va alcătui
u n reportaj privind vizita în Roinânia a I.P.S. Arhiepiscop Theo
dosie de Tokyo şi al întregii Japonii, care va ţi publicat în revista
«Biserica Ortodoxă Română».
Tem ei nr. 1121 1992 — Vizita în R om ânia a unei delegaţii a Bisericii
Ortodoxe a Greciei în legătură cu ajutoarele oferite de această Biserică
p en tru P a tria rh ia Rom ână, 21— 23 februarie 1992.
D elegaţia a fost alcătuită din II.PP.SS. Nicodim de P a tra şi
Hrisostom de P eristerion, şi protopresbiterul Ştefan A vram idis, secretar
al Comisiei sinodale p en tru relaţiile interortodoxe şi intercreştine din
cadrul Bisericii Greciei.
D elegaţia a fost p rim ită în audienţă de Prea Fcricitul Părinte
Patriarh Teoctist, în prezenţa II.PP.SS. M itropoliţi A ntonie al A rdea
lului, N estor al O lteniei şi a PP. SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul şi
Teofan Sinaitul, vicari patriarhali.
Cu acest prilej, a fost exprim ată dorinţa ierarhiei şi a credincioşilor
Bisericii Greciei de a ajuta, în orice fel posibil, Bisericile O rtodoxe
surori în general, şi Biserica O rtodoxă Rom ână, în special, confruntate
cu problem e de ordin m aterial. în acest sens, vizita delegaţiei Bisericii
Greciei a fost un prilej de cunoaştere directă a problem elor respective
din cadrul Bisericii noastre.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod h otărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind vizita făcută Bisericii
Ortodoxe Rom âne de către II.PP.SS. N icodim de Patra şi Hrisostom
de Peristerion şi protopresbiterul Ş tefa n Avram idis.

PARTEA OFICIALĂ

18 5

— Să se analizeze propunerile de ajutor material concret pen
tru Biserica Ortodoxă Română făcute de către Prea Fericitul
Arhiepiscop al A te n ei şi întregii Grecii şi să se ia m ăsurile nece
sare pentru transpunerea lor în practică.
Tem ei nr. 3431/1992 — Scrisoarea S anctităţii Sale P a tria rh u l
B artholom eu I în legătură cu viitoarea în tru n ire a Com itetului pregă
tito r interortodox, p en tru pregătirea S fîntului şi M arelui Sinod, 15— 22
noiem brie 1992.
Biserica noastră este solicitată să num ească un reprezentant şi un
consilier care să participe la susnum ita în tru n ire, şi, totodată, să se
comunice în tim p util com ponenţa delegaţiei noastre, pentru a se oferi
posibilitatea ca această în tru n ire să fie bine organizată.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e binericeşti, S fîn tu l Sinod hotărăşte :
— Ia act de scrisoarea Sanctităţii Sale Patriarhul Ecum enic
B artholom eu I, in legătură cu viitoarea întrunire a C om itetului
pregătitor interortodox pen tru ' pregătirea S fîn tu lu i şi M arelui
Sinod, (15— 22 noiem brie 1992).
— Să se reînnoiască m andatul I.P.S. A ntonie, M itropolitul
A rdealului şi al P.C. Pr. Mircea Basarab de la M iinchen, p entru
a participa ca reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Rom âne la
susnum ita întrunire.
Tem ei nr. 3439/1992 — T elegram a S anctităţii Sale P atriarh u l Alexei
al II-lea al Moscovei şi întregii Rusii privind alegerea noului m itropolit
al K ievului şi întregii Ucraine.
în telegram a S anctităţii Sale Alexei al II-lea se anunţă înlocuirea
m itropolitului F ilaret din funcţia de prim at al Bisericii Ortodoxe U crainiene cu m itropolitul V ladim ir de Rostov şi Novocercask ca u rm a re a
încălcării sfintelor canoane. De aceea, se specifică în telegram ă, orice
acţiune a fostului m itropolit Filaret, care a r privi organizarea vieţii
interne a Bisericii U crainei, va fi socotită ca ilegală.
în u rm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— la act de telegrama Sanctităţii Sale Patriarhul A lexei
al II-lea al M oscovei şi întregii Rusii privind noua situaţie a Bise
ricii O rtodoxe din Ucraina.
Tem ei nr. 3437 1992 — T elegram a S anctităţii Sale Maxim,
P a tria rh u l Bulgariei, în legătură cu situaţia creată în Biserica O rtodoxă
Bulgară.
:
Telegram a relatează că la 19 mai 1992, m itropoliţii Pim en de
Nevrocop, P an k ratie de S tara Zagora şi Calinic de Vratza, s-au separat
de conducerea canonică a S fîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare.
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Aceştia au atras de partea lor alţi ciţiva episcopi fără eparhie şi
cu aju to ru l D epartam entului p e n tru Afaceri Religioase au creat un sinod
schism atic, care a făcut chiar hirotoniri de episcopi.
S fîntul Sinod al Bisericii noastre îi este adresată rugăm intea de a
n u acorda recunoaşterea susnum itului sinod schism atic, în cazul în care
acesta va solicita acest lucru.
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod h otărăşte :
—
Se ia act, cu regret, de ruptura produsă în sînul Bisericii
Ortodoxe Bulgare.
Tem ei nr. 2696/1992- — în tîln irile Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, la B ucureşti cu cardinalul Achille Silvestrini, prefectul
Congregaţiei p e n tru Bisericile catolice orientale, 6 m ai 1992, şi cu car
dinalul E duard Cassidy, preşedintele C onsiliului pontifical p e n tru u n i
tatea creştinilor — 29 mai 1992.
C ardinalul Silvestrini a fost p rim it in audienţă de către P re a F eri
cirea Sa pe 6 mai 1992, de faţă fiind I.P.S. A ntonie al A rdealului şi
PP.SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul, vicari patriarhali,
precum şi P.C. Pr. Ioan Sauca, consilier patriarhal. P a tria rh u l Bisericii
O rtodoxe Rom âne şi-a m anifestat bucuria întîlnirii cu înaltul oaspete
de la Vatican şi apoi, în discuţiile care au urm at, s-a re fe rit la mai
m ulte problem e, în tre care : rap o rtu rile tensionate cu Biserica catolică
orientală de r it bizantin din Rom ânia, relaţiile cu V aticanul, acţiunile
de violenţă ale greco-catolicilor şi unele acţiuni de prozelitism practicat
faţă de ortodocşi. Totodată, P rea F ericirea Sa a propus, în scopul îm bu
nătăţirii clim atului d intre cele două com unităţi, încetarea atitudinilor
ostile ale catolicilor de r it oriental din Rom ânia faţă de ortodocşi.
R eferindu-se la chestiunile de ordin patrim onial d in tre cele două
Biserici, Prea Fericirea Sa a subliniat că enoriaşii su n t de fa p t singurii
pro p rietari de d rep t ai locaşurilor bisericeşti şi nu poate exista nici o
rezolvare a diferendelor în acest dom eniu, fără consultarea lor.
I.P.S. A ntonie a afirm at că se aşteaptă atitudinea greco-catolicilor
faţă de D ocum entul de la Ariccia. în tru c ît se constată că, deşi rom anocatolicii îl acceptă, totuşi greco-catolicii îl resping. De asem enea s-a
re fe rit la atitudinea rom ano-catolicilor, care consideră fostele ţări com u
niste d rep t «terra missionis», deşi aceste ţări au populaţie m ajoritară
ortodoxă.
V ineri, 29 mai 1992, o delegaţie de înalţi prelaţi catolici, condusă
de card. Cassidy, a făcut o vizită la Prea Fericitul Părinte Teoctist,
P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Române. D elegaţia catolică a fost alcă
tu ită din : Mons. E leuterio Fortino, arhiepiscopul de B ucureşti Ioan
Robu, Jo h n Bukowsky, n u nţiul apostolic de la B ucureşti, episcopul unit
G uţiu de la Cluj şi secretarul nunţiului, iar din partea ortodoxă au
particip at : .I.P.S. A ntonie, M itropolitul A rdealului, P.S. Episcop Nifon
Ploieşteanul şi P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicari p atriarh ali, P.C. Pr.
C onstantin P ârvu, vicar adm inistrativ al A dm inistraţiei P a tria rh a le şi
P.C. Pr. Ioan Sauca, consilier p atriah al p e n tru R elaţii ex tern e bisericeşti
ale P atriarh iei Române.
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Scopul vizitei înaltului p rela t rom ano-catolic l-a constituit analiza,
îm preună cu partea ortodoxă rom ână, a situaţiei dialogului teologic
internaţional d intre Biserica Rom ano-C atolică şi Biserica Ortodoxă.
în
urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfîntul Sinod h otărăşte :
— Ia act de intilnirile pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist le-a a vu t cu cardinalul A chille Silvestrini, prefectul
Congregaţiei p en tru Bisericile catolice orientale şi cu cardinalul
Edw ard Cassidy, preşedintele C onsiliului pontifical p entru prom o
varea unităţii creştinilor.
— Să se publice într-una din revistele centrale bisericeşti
sau în «V estitorul ortodoxiei rom âneşti», articole referitoare la
intilnirile
pe
care
P rea
Fericitul
P ărin te
Teoctist
le^-a
a v u t cu cardinalii Silvestrini şi Cassidy.
Tem ei nr. 4013/1992 — P articip area I.P.S. M itropolit Nicolae al
B anatului la cel de-al 65-lea simpozion ecum enic al fundaţiei «Pro
Oriente», cu tem a «viitoarea colaborare în tre greco-catolici şi ortodocşi
în România», V iena-A ustria, 9— 11 iunie 1992.
în
urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod h otărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea I.P.S.
M itropolit Nicolae al B anatului la cel de-al 65-lea sim pozion
ecum enic al fundaţiei. «Pro Oriente» de la Viena, 9— 11 iunie 1992.
Tem ei nr. 9479/1992 — Vizita G rupului ecum enic al Consiliului
ecum enic al Bisericilor în Rom ânia, p e n tru docum entare în problem a
uniatism ului.
In tre 2— 6 m artie 1992 o delegaţie a Consiliului Ecum enic al Bise
ricilor a efectuat o vizită ecum enică în Rom ânia, p e n tru a se docum enta
la faţa locului despre relaţiile d in tre credincioşii Bisericii O rtodoxe şi
ai celei Catolice orientale de r it bizantin din România.
D elegaţia C.E.B. a fost form ată din : I.P.S. M itropolit Em ilianos
Tim iadis (Grecia), Episcop A ndreas A arflot (Norvegia), Revd. Jean
M aylşnd (Anglia), Prof. T arek M itri (Liban) şi Past. Jacques M aury
(Franţa).
în p rim a p arte a vizitei, delegaţia Consiliului Ecum enic al Biseri
cilor s-a deplasat în T ransilvania p en tru a vedea modul în care se pre
zintă situaţia la faţa locului. O prim ă întîln ire a av u t loc la Sibiu cu
Episcopul C hristoph Klein, după care delegaţii au fost oaspeţii Episcopiei
Alba Iuliei. G rupul s-a deplasat şi la Blaj, unde a av u t întîlnire cu car
dinalul Todea, care le-a re la ta t cum că, Biserica U nită ar avea în tre un
m ilion şi ju m ă ta te şi două m ilioane de credincioşi şi de aici necesitatea
de a avea toate bisericile deţinute în 1948. La Cluj, delegaţia C.E.B.
l-a în tîln it pe episcopul refo rm at K alm an Csiha şi pe episcopul grecocatolic local.
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Un m om ent im portant l-a constituit prim irea în ziua de 3 m ar
tie 1992 a delegaţiei de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
în cadrul discuţiilor avute s-a făcut, p en tru m em brii delegaţiei, o infor
m are generală asupra problem elor cu care este confruntată Biserica
O rtodoxă Rom ână în rap o rtu rile sale cu Biserica catolică orientală de
rit bizantin, precum şi cu lipsa de deschidere spre dialog a părţii
greco-catolice, în special în Transilvania.
Vineri, 6 m artie 1992, la Facultatea de teologie ortodoxă din B ucu
reşti a avut loc o conferinţă de presă, in încheierea căreia s-au făcut
unele observaţii în legătură cu acţiunile prozelitiste catolice în Europa
răsăriteană, precum şi la unele opinii referitoare la în tîlnirea în tîistătă
torilor Bisericilor O rtodoxe de la Constantinopol.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de vizita G rupului ecum enic al C.E.B. in România.
Tem ei nr. 7064/1992 — în tru n ire a Com itetului consultativ p en tru
pregătirea conferinţei m ondiale a comisiei «Credinţă şi constituţie»
(Boston — S.U.A., 6— 8 ianuarie 1992).
Com itetul consultativ a dezbătut, cu prilejul acestei în tîlniri, tem ele
şi subtem ele viitoarei conferinţe m ondiale a comisiei «Credinţă şi consti
tuţie» din cadrul C.E.B. B iserica noastră a fost reprezentată de I.P.S.
M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod h otărăşte :
—
Ia act de participarea I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei
şi Bucovinei la întrunirea C om itetului considtativ pentru pregă
tirea conferinţei m ondiale a comisiei «Credinţă şi constituţie»,
Boston-S.U .A., 6— 8 ianuarie 1992.
Tem ei nr. 1568 1992 — în tru n ire a U nităţilor I, II, III şi IV ale
C.E.B. (E vian-Franţa, 9— 16 mai 1992).
Conform noii organizări, realizată recent în cadrul Consiliului Ecu
m enic al Bisericilor, acest organism ecum enic cuprinde p a tru u nităţi :
U nitatea I — «Unitate* şi reînnoire» ; U nitatea a Il-a — «M isiune, edu
caţie şi m ărtu risire» '; U nitatea a IlI-a — «D reptate, pace şi creaţie» ;
U nitatea a IV-a — «îm părtăşire şi slujire». Fiecare d in tre aceste un ităţi
are, la rîndul ei, o serie de subunităţi.
Prim a întîlnire a m em brilor com isiilor acestor unităţi a avut loc la
Evian, F ranţa, în tre 9— 16 mai 1992.
Biserica O rtodoxă Rom ână a fost reprezentată de I.P.S. A rhiepiscop
şi M itropolit Dr. Daniel al M oldovei şi Bucovinei, Pr. prof. dr. Ioan
B ria — director în C.E.B. şi Pr. Nicolae Apostolu din W orcester —
S.U.A. (la Unit. I) ; ing. A nişoara Carol (Unit. II şi la Secţia pentru
tineret) ; prof. Liliana A ndronescu (Unit. III) şi Pr. prof. dr. A lexandru
M oraru (Unit. IV).
în cadrul U nităţii I, s-a pus problem a lucrării pentru realizarea
u nităţii vizibile a Bisericii şi a im plicaţiilor ei teologice.
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La su b u n itatea «P articiparea laicilor către o com uniune inclusivă»,
s-a a ră ta t că B iserica este reînnoită în iubirea treim ică ; ea este com u
n ita te a persoanelor unite în dragoste. în acest sens, laicatul ar dori să
întărească u n ita te a p rin tr-o m uncă activă în Biserică.
în U nitatea a Il-a, s-a accentuat problem a m isiunii, educaţiei şi
m ărtu risirii credinţei. P en tru viitorul im ediat, Comisia U nităţii II va
da prio ritate urm ătoarelor cinci program e m ajore : a) U nitate în m isiune
şi evanghelizare, ce exclud prozelitism ul ; b) Evanghelie şi cultură :
rolul lor pozitiv p e n tru viaţa credincioşilor ; c) Sănătate, însănătoşire
şi integritate — obiective m ajore ale m isiunii Bisericii în lum e ; d) Co
m unitate şi dreptate, ce se realizează în şi prin E uharistie ; e) Educaţie
creştină prin colaborarea d intre Biserici, în vederea slujirii om enirii
întregi.
Sarcina comisiei U nităţii a IlI-a a fost de a identifica pşşi concreţi
p e n tru în făptuirea dreptăţii, păcii şi a p ăstrării integrităţii creaţiei.
Comisia U nităţii a IV-a a constatat că au fost m arginalizate ori s-a
exercitat o presiune serioasă asupra unor persoane, grupuri sau clase
sociale de diferite rase, ■sexe, vîrste sau convingeri religioase, re fu 
giaţi etc., de pe toate continentele. A ceastă Comisie sprijină ideea
organizării de consilii ecum enice naţionale bisericeşti acolo unde încă nu
există, precum şi oferirea de burse p e n tru schim b de experienţă între
Biserici.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de participarea reprezentanţilor Bisericii Orto
doxe Rom âne la întrunirea comună a U nităţilor I, II, III şi IV ale
C.E.B., Evian-Franţa, 9— 16 mai 1992.
Tem ei nr. 1766/1992 — în tru n ire a Com itetului perm anent al comi
siei «Credinţă şi constituţie» din cadrul C.E.B., (Dublin, Irlanda, 3—10
aprilie 1992).
Biserica O rtodoxă Rom ână a fost reprezentată de Pr. M ichael Tiţa,
inspector p e n tru «Teologia contem porană, dialoguri teologice şi ecum enism», care a înlocuit pe I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Buco
vinei. Scopul în tru n irii a fost acela de a definitiva, pe cît posibil, cadrul
general în care se va desfăşura C onferinţa m ondială a comisiei «Credinţă
şi constituţie», anul viitor, în tre 3— 13 august, la Santiago de Compostela-Spania.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea P.C. Pr.
M ichael Tiţa la întrunirea C om itetului perm anent al comisiei
«Credinţă şi constituţie» din cadrul C.E.B., Dublin, Irlanda, 3— 10
aprilie 1992.
Tem ei nr. 1316/1992 — în tru n ire a
(5—8 m artie 1992).

com ună

CBE/CCEE,

Elveţia,
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Din p artea Bisericii O rtodoxe Rom âne a participat I.P.S. M itropolit
D aniel al M oldovei şi Bucovinei. In cadrul lucrărilor au fost abordate
tem e legate de Program ul «D reptate, Pace şi In teg ritatea Creaţiei»
(JIPC).
S-a dat p rio rita te urm ătoarelor tem e : dim ensiunea creştină a cultu
rii europene ; problem a transform ării industriei m ilitare în industrie
pacifistă ; problem e ecologice.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea I.P.S.
M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei la întrunirea comună
CBE/CCEE, Elveţia, 5— 8 m artie 1992.
Tem ei nr. 62/1992 — în tru n ire a P rezidiului şi C om itetului Consul
tativ al C.B.E. (G eneva-Elveţia, 12— 19 februarie 1992).
La această în tru n ire, Biserica noastră a fost reprezentată de I.P.S.
M itropolit A ntonie al A rdealului — copreşedinte al C.B.E. în cadrul
lucrărilor Prezidiului şi ale C om itetului consulativ, au fost stabilite
orientările de bază p e n tru organizarea celei de a X -a în tru n iri generale,
care va avea loc la Praga, în tre 1— 10 septem brie 1992, fiind, de ase
menea, discutate şi proiectele referitoare la C onstituţia CBE.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea I.P.S. M itro
polit A n tonie al A rdealului, la întrunirea Prezidiului şi C om ite
tu lu i consultativ al CBE, G eneva-E lveţia 12— 19 februarie 1992.
Tem ei nr. 1760/1992 — R euniunea G rupului regional european
CBE/CICARW S (G eneva-Elveţia, 1—8 mai 1992).
Din p artea Bisericii O rtodoxe Române, la această reuniune a fost
prezent P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal.
în tru n ire a a acordat un spaţiu im portant evaluării program elor
naţionale ale Italiei, Spaniei şi Portugaliei.
în tr-o şedinţă de lucru dedicată noilor evoluţii ale situaţiei actuale
din ţările sud-est europene, s-a subliniat îngrijorarea generală faţă de
situ aţia economică, şi sp iritu ală neliniştitoare cu care sînt confruntate
aceste ţări. S-a arătat, de asem enea, că intensificarea disputei asupra
uniaţiei, m ai ales în tim pul ultim elor 12 luni. a dus la o încordare a
relaţiilor d intre rom ano-catoliei şi ortodocşi.
Problem ele au fost studiate pe trei grupe de subiecte : M oduri de
îm părţire a resurselor, Program e diaconale şi P roiectul «Protecţie şi
reînnoire».
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea P.S. Episcop
Ni f on Ploieşteanul, vicar patriarhal, la reuniunea G rupului regio
nal european C B E /C IC A R W S G eneva-Elveţia, 1— 8 m ai 1992.
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Tem ei nr. 3192/1992 — Ju b ileu l de 25 ani de la întem eierea Insti
tu tu lu i p e n tru Bisericile răsăriten e din R egensburg-G erm ania, 29 apri
lie — 2 m ai 1992.
F estivităţile susam intite s-au d esfăşurat la Spindelhof şi Regensburg.
Din partea Bisericii noastre au p articip at foşti bursieri ai susnum itu lu i In stitu t, în tre care : P.S. Episcop G herasim al Rîm nicului, P.C.
Pr. Sabin Verzan, consilier p a triarh a l la tipografia Institu tu lu i Biblic ;
P.C. Diac. Ioan Caraza, asistent la F acultatea de teologie din B ucureşti ;
dl. C onstantin S tru g ariu , şef serviciu la sectorul Relaţii ex tern e bise
riceşti din cadrul P atriarh iei Rom âne, precum şi alţi bursieri ai Confe
rin ţei episcopilor catolici germ ani.
în cadrul festivităţilor a av u t loc un sim pozion ecumenic, dedicat
com em orării a 600 de ani de la m oartea Sf. Serghie de Radonej, cu
tem a «Idealul desăvîrşirii ieri şi azi».
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea reprezen
tanţilor Bisericii Ortodoxe Rom âne la jubileul de 25 de ani de la
întem eierea In stitu tu lu i p entru Bisericile răsăritene din Regens
burg-G erm ania, 29 aprilie — 2 m ai 1992.
— Se va publica m em orandum ul întrunirii de la Regensburg
în tr-u n a din revistele centrale bisericeşti.
Tem ei nr. 2997/1992 — C onsultaţia A lianţei biblice universale
din ţările francofone (Lausanne-Elveţia, 9-14 iunie 1992).
La această consultaţie Biserica noastră a fost reprezentată de
P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal.
Scopul acestei în tru n iri internaţionale a fost, pe de o parte, acela
de a analiza m odul în care Societăţile biblice naţionale din lum ea
francofonă îşi duc la îndeplinire m isiunea traducerii, tipăririi şi difu
zării Sfintei S cripturi în ţările francofone, iar, pe de altă parte, de a
analiza perspectivele de viitor în acest dom eniu.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod h otărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea P.S. Episcop
Teof an Sinaitul, vicar patriarhal, la consultaţia A lianţei biblice
universale din ţările francofone, Lausanne-Elveţia, 9— 14 iu 
nie 1992.
Tem ei nr. 1605/1922 — Sesiunea liturgică (P aris-Franţa, 28—29
m artie 1992).
A ceastă sesiune liturgică a fost organizată de către In stitu tu l ecu
m enic din cadrul In stitu tu lu i teologic rom ano-catolic de la Paris, din
p a rte a Bisericii noastre participînd P.S. Episcop Irin eu Slătineanul, care
a prezen tat o expunere cu tem a : «Sfînta L iturghie — prezentare a
îm părăţiei lui Dumnezeu».
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In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :

Comisiei afacerilor

— Ia act de darea de seamă privind participarea P.S. Episcop
Irineu Slătineanul, la Sesiunea liturgică, Paris-Franţa, 28— 29
m artie 1992.
Tem ei nr. 1756/1992 .— Sem inarul asupra teologiei şi spiritualităţii
ortodoxe (Iaşi, 21 aprilie — 1 mai 1992).
S em inarul a fost găzduit de I.P.S. Daniel, M itropolitul M oldovei şi
Bucovinei, la F acultatea de teologie din Iaşi.
Din p a rte a Bisericii O rtodoxe Rom âne au susţinut conferinţe pe
tem a profunzim ii spiritu alităţii ortodoxe, I.P.S. M itropolit Daniel,
P.S. Casian G ălăţeanul, P. S. Serafim Făgărăşanul, P r. dr. Ioan Bria,
Pr. dr. Ioan Sauca, P. Cuv. A rh im an d rit Bartolom eu A nania.
In u rm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea reprezen
tanţilor Bisericii noastre la Sem inarul asupra teologiei şi spiri
tualităţii ortodoxe, Iaşi, 21 aparilie — 1 mai 1992.
Tem ei nr. 1314/1992 — P articiparea unui delegat rom ân la sim 
pozionul cu tem a «Părinţii Bisericii la izvoarele Europei», (StrasbourgF ranţa, 13— 14 m artie 1992) şi la în tru n ire a Biroului CIHEC (Paris,
21 m artie 1992).
în zilele de 13 şi 14 m artie 1992 a avut loc la Strasbourg un colocviu
intern aţio n al cu tem a : «Părinţii Bisericii la izvoarele Europei», Biserica
n oastră fiind rep rezen tată de dl. Em ilian Popescu, profesor la F aculta
tea de teologie din Bucureşti.
Dl. prof. Em ilian Popescu a participat, de asem enea, la lucrările
biroului Comisiei internaţionale de istorie bisericească com parată, care
a av u t loc la Ecole de C hartre-Sorbona.
Aici s-a analizat activitatea pe 1991 a Comisiilor naţionale şi s-a
discutat program ul de viitor.
în u rm a discuţiilor p u rtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea d-lui pro
fesor Em ilian Popescu la sim pozionul cu tem a «Părinţii Bise
ricii la izvoarele Europei», Strasbourg, Franţa, 13— 14 m artie 1992
şi la întrunirea Biroului CIHEC, Paris, 21 m artie 1992.
Tem ei nr. 8270/1992 — Cursul ecum enic de studiu de la Josefstal
G erm ania, 11— 20 mai 1992).
C ursul ecum enic a fost organizat de C entrul de studii din Josefstal
în colaborare cu Biserica Evanghelică a landului Bavaria.
Din p artea Bisericii noastre a particip at P.S. Pr. Ioan Tulcan de
la Arad. Tem a cursului ecum enic a fost «Conflicte în Casa europeană»
şi «Prim iţi-vă unii pe alţii, precum şi H ristos v-a p rim it pe voi».

PARTEA OFICIALA

193

în u rm a discuţiilor p u rta te şi la propuperea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod hotărăşte :
—
Ia act de darea de seamă privind participarea P.C. Pr.
Ioan Tulcari la Cursul ecum enic de studiu de la Josefstal-G erm ania, 11— 20 m ai 1992.
T e m e i nr. 1761/ 1992 — A treia C onferinţă internaţională a cape
lanilor m ilitari din E uropa şi A m erica de Nord (Rom a-Italia, 3— 7 fe
b ru arie 1992).
O delegaţie din R om ânia form ată din Pr. Stanciu Ş tefan şi locotenent-colonelul Ionescu M arian, din cad ru l M inisterului A părării N aţio
nale, a p articip at la lucrările celei de-a 3-a C onferinţe internaţionale a
capelanilor m ilitari din E uropa şi A m erica de Nord, care s-a desfăşurat
la Rom a în tre 3— 7 februarie 1992. Tem a conferinţei a fost «Rolul
religios, social şi m oral al capelanului m ilitar».
în u rm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fîn tu l Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seamă privind participarea P.C. Preot
Stanciu Şt ef an la a 3-a Conferinţă internaţională a capelanilor
m ilitari din Europa şi Am erica de Nord, Rom a-Italia, 3—7 februa
rie 1992.
Tem ei nr. 3438/1992 — In tîln irea capelanilor din închisorile şi spi
talele britanice (Liverpool-Anglia, 5— 19 m ai 1992).
Din p a rte a Bisericii noastre a p a rticip a t la susnum ita în tru n ire
P. Cuv. A rhim . Teofil P an ait şi P.C. Pr. M ichael Tiţa.
P articip area a fost iniţiată de d-na M yra Blith, cu acordul episco
pului anglican de Liverpool, David Sheppard, gazdă fiind Geoffrey
D river, preotul anglican de la parohia Sf. M aria din W alton.
S -au vizitat diferite închisori, fie cu regim stric t de supraveghere
şi control (Hindley), fie cu regim rela x at (Walton), fie cu regim foarte
lejer, aşa num itele «închisori deschise», unde deţinuţilor li se creează
condiţii confortabile (Risley şi Kirkhom ).
Se rem arcă faptul că p e n tru deţinuţi tim pul petrecut în aceste
închisori este văzut ca o perioadă de educaţie şi nu de pedeapsă. Fiecare
închisoare are capelanul ei, care are m isiunea să acorde asistenţă re 
ligioasă p en tru deţinuţii bolnavi, p en tru cei care au decedat şi să povăţuiască pe potenţialii sinucigaşi etc.
R eprezentanţii Bisericii noastre au fost prim iţi în audienţă de
episcopul David Sheppard şi au acordat un interviu la radio BBC din
Liverpool.
Au fost vizitate şi mai m ulte spitale în cadrul cărora au a v u t loc
în tîln iri cu capelanii care activează în acest dom eniu.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fîntul Sinod h otărăşte :
B.O.R. — 13
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—
Ia act de darea de seamă privind participarea P. Cuv.
A rhim . Teofil Panait şi P.C'. Pr. Michael Tiţa, la întîlniri cu cape
lanii din închisorile şi spitalele britanice, Liverpool-Anglia, 5— 19
m ai 1992.
Tem ei nr. 1123/1992 — C onferinţa europeană a capelanilor de
închisori (Strasbourg — F ran ţa, 4— 7 mai 1992).
La C onferinţa de la Strasbourg din partea Bisericii O rtodoxe Rom âne
a p a rticip a t Ierom . D im itrie Irim ia. Tem a C onferinţei a fost «D reptu
rile om ului în închisorile din Europa».
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fîntul Sinod h otărăşte :
—
Ia act de d area de seam ă a Ierom . D im itrie Irim ia la C onferinţa
europeană a capelanilor de închisori. S trasbourg-F ranţa, 4— 7 mai 1992.
E puizîndu-se exam inarea problem elor înscrise pe ordinea de zi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist aduce m ulţum iri m em brilor
Sfîntului Sinod, p e n tru particip area la şedinţă şi pentru, contribuţia
adusă la soluţionarea lucrărilor, cu rugăm intea de a veghea ca hotărîrile
luate să fie u rm ărite şi puse în aplicare.
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patrarh Teoctist face unele p re 
cizări referitoare la program ul solem nităţilor prileju ite de canonizarea
u nor sfinţi rom âni, program ce urm ează a se desfăşura a doua zi, dum i
nică, 21 iunie 1992.
P rea F ericirea Sa declară prorogată sesiunea sinodală pe anul 1992.
D rept p e n tru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedintele Sfîntului Sinod
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE
ROMANE
Secretarul Sfintului Sinod,

f

NIFON PLOIEŞTEANUL
Episcop V icar P atriarhal

♦ r e c e wz 11 ♦
O m onum entală operă de sp iritu alitate :
•

În

v ă ţă tu r ă

d e

c r e d in ţ a

c r e ş t in a

o r to d o x a

Recent, P atriarhia Română a tipărit, în Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii O rtodoxe Române, învăţătura dc credir.lă creştină ortodoxă,
o
rem arcabilă operă de spiritualitate care prezintă şi explică adevărurile funda
m entale ale credinţei noastre străbune;
...Cu ani în urmă, în vrem uri de m ari învolburări sociale, cînd stăviJarele
vrem urilor au fost silnic
smulse din rostul lor, lăsînd să se
reverse peste noi
talazurile furioase ale unui ev fără Dumnezeu, ce zdruncina din temelii axele
cardinale ale societăţii ro m â n e şti: Biserica şi Şcoala, în anul 1948 destinele Bisericii
O rtodoxe Române au fost încredinţate unui ierarh tînăr, tenace, odrăslit pe m elea
gurile oltene, vrednicul de pom enire patriarh Justinian M arina.
Spirit vizionar, dublat de o înţelegere adîncă a realităţilor şi de o fierbinte
crragoste de neam şi de Biserica sa, fericitul intru pom enire patriarh a intuit că in
tara noastră s-au statornicit, pentru vrem e îndelungată, alcătuiri politice şi sociale
deosebite de cele de pînă atunci, de duiată. Primul său gînd a fost acela de a
salva învăţăm întul teologic de la pieire, ceea ce a şi izbutit, încă din anul 1948.
Apoi, grija sa s-a îndreptat către preotim ea şi credincioşii Bisericii sale pînă nu de
mult am eninţaţi să li se transform e bisericile în cinematografe, m agazine sau
depozite, după modelul vecinilor apostaţi şi aşa cum intenţionau vîrfurile politice
ale vrem ii (Ana Pauker, T eohari Georgescu, losif Chişinevschi şi alţii).
Uzînd de tactul, înţelepciunea şi mai cu seam ă de rela ţia cu unul din condu
cătorii de atunci, despre care s-a vorbit m ult, uneori chiar cu patim ă, patriahul
Ju stinian nu num ai că a reu şt să salveze Biserica, dar a obligat chiar Statul să-i
recunoască S tatutul şi drepturile ei, atunci. Dar nu ştia pînă unde se poate întinde
această garanţie dată de un sistem certat cu cea mai elem entară morală.
A stfel de gînduri frăm întau m intea înţeleaptă a tînărului p atriarh Ju stin ian
cînd, aju tat de un mănunchi de oameni de incredere, a pus bazele unei «trilogii
sacre», cu ajutorul căreia Biserica, c le ru l. şi poporul, prin întărirea în credinţa
străbună, erau — eo ipso — întăriţi în dragostea de neam, în identitatea noastră
de popor, rom ân şi creştin.
De aceea, patriarhul Justinian pune în m ina credincioşilor săi, în anul 1951,
Noul Testam ent în frum oasa traducere a preotului academ ician Gala G alaction,
urm at de o bogată Carte de rugăciuni, alcătu ită de m itropolitul că rtu rar Firm ilian
al O lteniei, scrisă în graiul de vechi Cazanii, atît de mult gustat de obştea rom â
nească, pentru ca în 1952, să vadă lumina tiparului cea mai reprezentativă Carte
de învăţătură ortodoxă, o «summa» a tezaurului doctrinar creştin ortodox, mult
apreciată de celelalte Biserici O rtodoxe surori, care au considerat-o «cea mai rep re
zentativă M ărturisire a Crezului creştin», după cum afirma pe atunci
însuşi
patriarhul ecum enic de'C onstantinopol.
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Pentru realizarea acestei lucrări m onumentale, patriarhul Justinian a în săr
cinat o com isie alcătuită din reputaţi teologi ca : Pr. Prof. V aleriu Iordăchescu1,
Diacon Profesor N icolae Nicolescu, Prof. N icolae Chitescu, Preot Toma Chiricuţă
şi Preot Prof. V ladim ir Prelipcean, sub preşedinţia Pr. Prof. Acad. Gala Galaction,
care a alcătuit lucrarea sub directa îndrum are şi după un plan întocm it chiar de
patriarh.
Pîrga ostenelilor acestor virfuri ale teologiei noastre a fo9t supusă dezba
terilor Sfîntului Sinod. Interesul stîrnit în înaltul for bisericesc de am ploarea,
conţinutul şi profunzimea lucrării, încadrarea ei in planul patriarhului Justinian,
au determ inat instituirea unei alte comisii, sub preşedinţia regretatului m itropolit
Firm ilian al O lteniei, form ată dintr-un alt grup de mari teologi ai Bisericii noastre :
m itropolitul Tit Simedrea, episcopul Antim al Buzăului, Pr. Prof. D. Stăniloae,
Pr. Prof. Ion G .k Coman, Diacon O rest Bucevschi şi Pr. Prof. Ene Branişte, la
m înăstirea Cernica.
In faza finală, lucrarea a fost revizuită, p rescu rtată şi red actată de regretatul
patriarh Justinian, şi a apărut, cu aprobarea Sfîntului Sinod, la 27 oct. 1962.
A părută într-un tiraj redus, de num ai 12.000 ex„ în Editura Institutului Biblic,
ea a mai fosrt tip ărită într-un tiraj tot aşa de redus şi în Editura M itropoliei M oldo
vei şi Sucevei şi în cea a M itropoliei O lteniei.
<
Lucrarea a constituit, atunci — ca şi azi, un indispensabil instrum ent de
lucru în activitatea pastoral-m isionară a preoţim ii noastre, un nepreţuit îndrum ător
în catehizarea credincioşilor.
Explicitînd adevărurile fundam entale ale credinţei noastre de la Revelaţia
divină, dogmă, cult, taine, ierurgii, pînă la tilcuirea Decalogului, şi a virtuţilor
creştine, această carte a fost un scut al rom ânilor ortodocşi în lupta îm potriva
necredinţei regim ului ateist de tristă am intire.
...La 40 de ani de la apariţia «Cărţii de învăţătură», cind la cîrm a Bisericii
noastre a fost rînduit Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ucenic apropiat,
«reazem bătrîneţelor şi sprijin In neputinţe» al m arelui patriarh adorm it in Domnul,
Justinian, s-a sim ţit nevoia tot atît de stringentă a revigorării m orale a poporului
român, întărirea sa în credinţa străbună, în faţa valului de «evanghelişti de bule
vard» şi «apostoli de stadioane», veniţi să pescuiască in apele tulburi ale confuziei
generale ce a urm at evenim entelor din decem brie 1989.
Şi Prea Fericitul P ărinte Teoctist, el insuşi un mare patriarh, prin tactul.
Înţelepciunea şi spiritul său vizionar, cu care a făcut faţă unor situaţii dificile,
nedorite pentru Biserică şi pentru Ţară, adine iubitor şi cunoscător al vestigiilor
credinţei străbune, a văzut în retipărirea acestei lucrări monumentale, ca şi m arele
său înaintaş, mijlocul cel mai indicat de revenire a poporului rom ân la mult
tînjita pace .şi stabilitate socială, prin credinţă, în aceste vrem uri de cum pănă. De
aceea, Prea Fericirea Sa spune in «Cuvîntui în a in te .): «Apariţia unei cărţi bune
constituie totdeauna un evenim ent, mai ales atunci cînd aceasta răspunde unor
necesităţi stringente ale unei mase întregi de cititori intr-un anumit m om ent isto
ric, cu im perative precise pentru zidirea lor duhovnicească şi în com uniunea tot
mai strînsă a unora cu alţii şi cu Dumnezeu... este o apariţie editorială mult aştep
tată şi toarte necesară lucrării Bisericii O rtodoxe Române în vrem ea de astăzi*.
Lucrarea a fost revizuită şi textul actualizat de o comisie com pusă din : I.P.S. M itropolit N icolae Corneanu, preşedinte, Pr. Prof. Dumitru Radu, Pr. Prof. C. G aleriu
şi Pr. D. Soare, membri, apărind intr-o tehnoredactare şi graiică d e excepţie,
datorită vrednicului Pr. V alentin Bogdan şi celorlalţi ostenitori ai Institutului
Biblic, într-un tiraj adecvat nevoilor actuale ale preoţimii şi credincioşilor noştri.
Regretăm că, lucrarea nu a putut apărea în ortografia noastră tradiţională,
ortografie specifică operelor de durată, ci în cea impusă, care a caricaturizat cartea
şi scrisul românesc.
Diacon ŞTEFAN NOVAC
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In deceniile de funestă aducere-am inte ale istoriei noastre, religia nu era
considerată o valoare reală a persoanei umane. De aceea în largul vieţii societăţii
de atunci nu se putea vorbi propriu-zis despre sfinţi, despre aşezări monahale,
despre aspiraţii tainice înalte decît pentru a le tăgădui existenta şi eficienta spi
rituală. In cel mai fericit caz, ele erau m entionate cu sens minimalizator sau chiar
batjocoritor.
De la im punerea generală a «erei noastre» în locul num ărării anilor în raport
cu naşterea lui Hristos, de la vehicularea 'u n o r şabloane ateiste blestem ate, de la
tăgăduirea operei culturale* a atîto r clerici şi ierarhi — deveniţi simpli «Varlaam»
şi «Dosoftei» — pînă la repezirea buldozerelor in valoroase locaşuri sfinte şi
sfinfitoare de ţară nu a mai fost decît un pas.
Tocmai pentru aceste m omente şi aspecte, creatoare de vid spiritual pe planul
nostru naţional, prim ele reacţii ale libertăţii şi ale dem ocraţiei redobîndite s-au
m anifestat ca impuls şi năzuinţă religioasă. Oamenii au sim ţit num aidecît nevoia
să se apropie din nou de sfinţi, să le cucerească privirile şi ocrotirea. Am putea
exemplifica aceste afirmaiţii cu simpla am intire a noilor ediţii de V ieţi ale Sfinţilor,
tipărite în trecut d e către arhiereul Nifon M. Ploieşteanul sau de către scriitorul
Lascarov-M oldovanu.
Totuşi aspiraţiile după prezenta sfinţilor în vrem ea noastră au fost a tît de
p uternice încît spiritele nu s-au mai mulţumit doar cu vechile redactări. Chiar şi
în acest domeniu al aghiografiei, de obicei tradiţionalist şi cu forme stabilizate de
veacuri, s-au cerut creaţii noi.
O astfel de iniţiativă, cu m ăreţia dar şi cu pericolele ei, şi-a asum at-o C ucer
nicul diacon dr. Petru 1. David, profesor la F acultatea de teologie din Bucureşti.
Pentru a fi drepţi şi a exprim a întreaga în truchipare cronologică a unei
idei — ac ee a' a înm ănuncherii valorilor aghiografice rom âneşti într-o singură
carte — treb u ie să amintim n eapărat de volumul Sfinţi români şi apărători ai
Legii străm oşeşti (Craiova, 1987). Sub conducerea cunoscutului istoric, om de
cultură şi academician, I.P.S. M itropolit dr. N estor al O lteniei, o echipă de cerce
tători de pe întinsul tării au întocm it atunci o m onografie rem a rc ab ilă; ea are şi
m eritul celei dintîi realizări de valoae a ideii existente de mult în istoriografia
rom ână bisericească.
Spre deosebire de volumul de la Craiova, care şi-a desfăşurat cuprinsul după
principiul succesiunii veacurilor, noul cercetător preferă principiul cronologic unit
cu cel ierarhic. S-a obtinut astfel urm ătoarea structu ră :
Cap. I Pătrunderea creştinism ului la geto-daci.
Cap. I

P ătrunderea creştinismului' la geto-daci.
1. M ărturisitori şi martiri.
2. M isionari şi izbăvitori.

Cap. III V alahii sau românii, apărători ai dreptei-credinte in mileniul I :
1. M isionari la goţi.
2. «Apostoli» pentru slavi.
3. M ărturisitori şi eroi la venirea ungurilor.
*
Petru Diaconu David, Din istoria sfinţilor poporului român, Bucureşti, Edi
tura Rompit, 1992, 80 p.
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Cap. IV Sfinţi români în calendarul (inter) ortodox :
1. Ierarhi şi propovăduitori.
2. Cuvioşi şi m ărturisitori.
3. M artiri şi mucenici.
Cap. V Evlavie străbună rom ânească in candela altor B iserici:
1. Canonizări săvîrşite de unele Biserici Ortodoxe.
2. «Beatificări» ale unor evlavioşi români în Biserica Romano-Catolică.

O ricît de legitim ă este preocuparea pentru preistoria unui fenomen cultural
sau religios, oricît de m are este pasiunea restabilirii îirtregului ad ev ăr despre el,
autorul de fată va scăpa cu greu de acuza românismului sacru fundam entalist.
Este chiar de m irare că domnia sa nu a adăugat culegcrii şi un medalion aghiografic creştin lui Zalmoxe. Nu credem că m oaşte ale Sfîntului Apostol Andrei s-ar
afla şi pe la Hurezi şi pe la Secu. La fel se afirm ă că părinţii Sfîntului Gheorghe
ar fi putut fi «impresionaţi de locurile şi de credinţa străm oşilor noştri» (p. 11),
iar «Sfinţii îm păraţi Constantin şi mama sa, Elena, îşi au originea în păm întul
sfînt al străm oşilor noştri» (p. 22).
După acelaşi cercetător, mama îm păratului canonizat fusese prietenă cu mama
m arelui mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir.
In alt loc citim de a s e m e n e a : «Vatra sacră a păm întului străbun şi căldura
îm prejurărilor ei au dat istoriei religiilor şi spiritualităţii universale şi unele
personaje de legendă şi de mit din civilizaţia lu m ii: Orfeu, Cibele, Bachus»
(P- 55).
A proape fiecare medalion al cărţii are astfel de noi căutări istorice. Ele sînt
interesante creaţii culturale, sub al căror veşm înt nu se ghiceşte totdeauna su b stra
tul lor real valoros. De exemplu, în cazul Sfîntului Ierarh
N icolae, ni se p re
cizează că el s-ar fi nevoit prin părţile Pontului Euxin. Rămîne însă — după părerea
noastră — în seama viitorului istoric să arate ad ev ărata legătură dintre m itropo
litul Mirei Lichiei şi începuturile oraşului Lichiresti (Cetatea de Flocî), schelă dună
reană, m are exportatoare de lînă din Bărăgan pînă în veacul trecut
Noi ştim că ea poate fi dovedită astăzi.
Dar opera părintelui profesor David precizează încă din titlu că şi-a propus
să cerceteze biografiile sfinţilor poporului român. A ceasta ne atrag e luarea am inte
asupra graniţelor noastre naturale precise, deşi şi în lagul civilizaţiei rom ane au
existat întotdeauna aspiraţii după contem plaţie şi după puritate morală. Disitinctia
de mai sus trebuie să fie reţinută, altfel răm îne impresia că mai mulţi sfinţi au
apărut «în diaspora» decît în spaţiul configurat politic mai tîrziu şi pe c a re _ îl
•locuim şi astăzi.
!n treacăt observăm că au dat sfinli nu numai valahii, locuitorii M unteniei,
ci românii din toate provinciile noastre istorice.
Tot în legătură cu structura cărţii pe care o avem sub priviri credem că nu
e
potrivit să preluăm sintagm a «martiri şi mucenici».
Ea apare o exprim are inova
toare şi pleonastică, impusă prin contam inarea politicului cu religiosul. Poate că
asosit vrem ea să se restabilească vechea separare a lor. Fie că, simplu, se dă
m ărturie, fie că această preocupare se face d ato rită
chinurilor, ea este de esenţă
religioasă, ba chiar revelatională.
Şi considerarea la justa ei valoare a trăirii disciplinate în Biserică — alt
elem ent al viabilităţii istorice a uţiui popor — are o im portanţă sporită în discuţia
noastră. In definitiv, apariţa unui sfînt se face într-o com unitate bisericească, do
clară şi pură tradiţie apostolică. De aici im portanta factorului credinţei adevărate
în procesul aprecierii aghiografice. A cest criteriu este insuficient în cazul «beati
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ficărilor» catolice citate de către autor. Cu m erite patriotice, diplomatice, culturale
ne apropiem de canonizările politice, care nu au fost iubite în Biserica O rtodoxă
Română. Este de neînlocuit nevointa ascetică, autodăltuirea răbdătoare pe durata
unei vieţi. Pe de a ltă parte, dacă N icolae O lahul s-ar fi m îndrit întotdeauna cu
originea lui etnică, este întrebare dacă i s-ar fi îftgăduit să joace în epocă rolul
politic şi bisericesc pe care l-a îndeplinit.
A cesta ar fi fost şi mai periclitat, in cazul m ărturisirii deschise a credinţei
ortodoxe străm oşeşti.
Referitor la Ierem ia Valahul, aspectul am intit ar fi p u tu t fi estom pat prin
reliefarea structurii sale fundam ental ortodoxe N uanţele întrajutorării sem enilor
şi ale sfătuirii lor în care s-a distins el la Barl pot fi apropiate in mod evident de
cunoscuta ospitalitate rom ânească şi de fenomenul stăretesc răsăritean.
Există studii care reliefează aspectul sem nalat şi îndeosebi regretul acestui
Ierem ia că nu se poate întoarce să se închine la m orm întul Sfintului Ioan de la
Suceava.
După opinia noastră, m edalionul care i-a fost dedicat ar fi putut fi înlocuit
cu folos înzecit cu arătarea «petrecerii» prin atîtea cen tre o rto d o x a a Sfintului
Antipa A tonitul. De curînd, strădaniile istorice a le pr. dr. Paul Mihail au dat mai
mult relief acestei figuri m onahale de prestigiu.
Fiind vorba despre o anum ită canonizare populară, poate că este o lipsă a
sum arului cărţii, în care Ulfila apare categorisit în tre «apărători ai
dreptei-credinţe», că nu este am intit in ea şi Cuviosul Dionisie Smeritul (Exiguul). Invocarea
ca sfînt în epocă şi am intirea lui m ilenară cu laude îl îndreptăţesc la o cinstire
deosebită. A ceasta cu a tît mai mult cu cît spiritualitatea pe care o exprim ă îl
înrudeşte cu Evagrie Ponticul, îl întîlneşte cu Sfîntul Benedict de N ursia, dincolo
de notorietatea europeană care îi însoţeşte numele.
La acest punct al însem nărilor putem nota şi faptul că din carte lipseşte un
exem plu aghiografic feminin din neamul nostru, dovedit în chip evident. Cuvioasa
Teodora de la Sihla ar fi un astfel de model autohton cu mare
circulaţie în
toată ţara.
A utohtonizarea aghiografică pe care o perm ite protoistoria cu graniţele ei
evanescente, uneori mitice, a validat în carte şi unele afirm aţii istorice nedovedite.
Astfel cuviosul Nicodim de la Tismana nu a avut de com bătut Ia noi pe bogomili,
iar Paisie de la N eamţu nu se dovedeşte să fie de origine română. A utorul ţine
să sugereze cu orice preţ că prinţii Vladim ir şi Olga au fost botezaţi în Dobrogea,
iar enigm aticul cronicar N estor provine din neam ul nostru, în acest caz trebuiau
înşirate în josul paginii argum entele de bază. Legătura care se face apoi între
A vram Iancu şi Sfîntul Ioan V alahul cu greu poate fi acceptată.
U nele titluri aghiografice sînt r e s tric tiv e : «Sava, ocrotitorul Buzăului», «Cu
viosul Dumitru cel Nou din Bucureşti», generalul Milea ca erou, «Malthus» pentru
«Malhus», geneza noţiunii «benedictin».
O bună com batere a «ruşinoasei uniaţii cu V aticanul» întăreşte impresia gene
rală a seriozităţii cercetării. Dacă în stabilirea istoricului sfinţilor români, este an e
voioasă stabilirea concluziilor, în creionarea literară a profilului lor sufletesc el
a reuşit cu prisosinţă. Pe lîngă o anum ită savoare arhaică a imaginilor şi a lex i
cului, Petru Diacon David a topit într-un to t de m ăre frum useţe urm ătoarele e le 
m ente de largă preocupare culturală şi istorică : com paraţia cu personalităţile păgîne
ale acelor veacuri, rom anitatea poporului nostru, continuitatea rom ânească pe acest
meridian, m oaştele răm ase de la cei cinstiti, datinile străm oşeşti, atitu d in ea creştină
de astăzi fată de ei ş.a.
U rm ătorul fragm ent mai extins poate să arate cel mai bine calităţile literare
reale ale au to ru lu i: «Mărindu-se, Filofteia învăţase m ulte rugăciuni şi ştia isto
risiri ale Sfintei Evanghelii, mai ales cele legate de în tîln irea Domnului H ristos cu
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copiii. O preocupa^ In special ajutorul pentru bătrîni şi îm părţea bucatele sau
hainele pruncilor nevoiaşi. Mama se bucura pentru sufletul ei bun, dar o sfătuia
să m ănlnce ca să crească şi să se îm brace ca să nu se îm bolnăvească. Şi cu glasul
ei de înger In trup răspundea din E v an g h e lie: «pe cei flăminzi să-i saturăm , pe
cei goi să-i îmbrăcăm, pe cei bolnavi să-i ajutăm , pe cei însetaţi să-i adăpăm...»
(M atei X X V , 42—43) şi făcînd bine cclor mai mici şi neînsem naţi. Mie îmi faceţi
(M atei XXV, 45). Şi mama, cu ochii scăldaţi în lacrimi şi buze trem urînde îşi
săruta odorul. N enum ăraţi copii nevoiaşi erau la porţile casei Filofteii. Bătrîni
neputincioşi sau aruncaţi pe drum uri de propriii copii sau din cauza patim ilor lor
Intîm pinau pe pruncă, cerşind. Şi ea, ca orice copil ascultător, îşi ajuta părinţii
în gospodărie, dar tatăl nu putea suporta şi nu putea înţelege ca din munca sa să
fie mîngîiati toti nem ernicii. Din această cauză, atît mama cît şi fiica erau certate
şi lovite. Mai mult, patim a beţiei începuse să înfigă rădăcini adinei în tatăl indi
ferent. El era pornit îm potriva propriului copil. Filofteia continua să-şi hrănească
sufletul cu credinţa faptelor. V estea despre bunătatea, înţelepciunea şi frum useţea
ei se răspîndise pretutindeni. Ce fericiţi tr e b u ie . să fie acei p ă r in ţi! Ce lumină
trebuie să existe în asem enea cămin ! Cum îşi ara tă Dumnezeu mila pentru familie
şi cum se m întuieşte o mamă prin naşterea de prunci (I Tim. II, 15)».
Mai puţin fericite sîn t form ulările de tipul : «El (Apostolul Pavel) a aruncat
stînca Evangheliei în m area tulburare a im oralităţii de atunci, zguduind din temelii
logica şi oracolele din Del fi şi ale Pitiei...» (p. 7). In cazul Cuviosului Dimitrie cel
Nou, se nasc nedum eriri, căci el, schivnicul care a părăsit to ate ale lumii p ăcă
toase, «avea posesiuni pe rîul Lom. Nu se ştie anul naşterii, pentru că părinţii săi
nu erau bogaţi, ci nevoiaşi...».
De asem enea ar fi fost bine să fie ev itate unele cuvinte dispreţuitoare sau
form ulări bombastice, dacă nu chiar lin g u şito a re : «monahicesc», «moldav», «marea
lavră a Neamţului», «cel mai desăvîrşit», «înaltul ierarh», «aleasă cinstire».
In ciuda cîtorva aspecte discutabile în stabilirea num ărului şi ariei sfinţilor
români, cartea Părintelui Profesor David va fi citită cu plăcere, cu palpitaţie chiar.
De la o pagină la alta, lectorul in tîlneşte «faceri» care sînt tot atîtea încercări de
deducere a unor noi aspecte istorice ale fenom enului rom ânesc religios. In viziunea
istorică în care «vinul cultic al adepţilor lui Zalmoxe era la V alea Călugărească»,
iar Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava este un «scit» intîrziat, se dezvăluie pe
neobservate o atm osferă de generozitate şi de odihnă sufletească. In acest caz,
pasiunea le c tu rK se m ăreşte, chinuită de irezistibilul : ce mai urm ează ?». In defi
nitiv nu toată literatura m artirilor se fundam entează pe procesele-verbale ale
condam nării lor. U nele sînt legende despre ei şi au fost redactate mai tîrziu, pentru
o determ ina adm iraţia eroului respectiv.
Şi In volum ul de fată au fost puse la contribuţie apocrifele, ca în cazul
Apostolului A ndrei sau al Sfintei Im părătese Elena. A utorul nu se dovedeşte lipsit
de idei, ci are prea multe. Uneori ele sînt expuse cu oarecare fantezie şi talent.
Desigur că şi In aghiografia creştină îşi fac loc ipoteze istorice noi, dar acestea
trebuie întrebuinţate cu m ăsură. Nu se caută originalitatea cu orice p ret în acest
domeniu al literaturii de zidire sufletească.
Prezentînd faptele istorice după ultim ele cercetări, cu dese referiri la p rin 
cipiul nebulos «după datina străbună», Intr-o formă sintetică şi întraripată, volumul
de faţă este o reuşită. El constituie o nouă treap tă In scara valorilor de cinstire
a vredniciilor rom âneşti din aghiografie.
Predicatorii altarelor, cinul monahal, creştinii însetaţi de pilde ideale din alte
vremi vor afla în el probe vrednice de adm irat, ştiind să tragă astfel tot folosul
duhovnicesc.
De aceea o recom andăm cu căldură m arelui nostru public religios, de toate
nivelele intelectuale, însetate de o lectură ziditoare de suflet valoroasă şi g aran 
ta tă ortodox.
Pr. asist. GHEORGHE I. DRAGULIN
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COMISIA PEN TRU DREPTURILE OMULUI
DESPRE RESPECTAREA DREPTURILOR
ŞI LIBERTĂŢILOR RELIGIOASE
(Însemnării1 pe m arginea unui raport O.N.U.) *
Angelo V idai D'Almcida Ribeiro, raportor special al Comisiei pentru drepturile
omului, la a 47-a sesiune a acestui forum, din 16 ian u arie 1691, a prezentat un
raport referitor la m ăsurile pe care le iau sau ar trebui să le ia statele membre
ale O.N.U., pentru aplicarea D eclaraţiei O.N.U., privind elim inarea tuturor formelor
de intolerantă şi discrim inare din m otive religioase sau de credinţă (1981).
Pentru elaborarea acestui docum ent raportorul a folosit răspunsurile date de
unele guverne la chestionarul ce le-a fost înaintat pe 25 iulie 1990. P înă pe data
de 20 decem brie 1990 au răspuns la chestionar 36 de g u v e rn e : A lbania, G erm a
nia, Bahamas, Bahrein, Bangladeş, Chile, China, Columbia, Cuba, Rep. Dominicană,
Ecuador, Finlanda, Grecia, Grenada, Inodnezia, Irak, Jamaica, M alta, Maroc,
Mexic, N icaragua, N orvegia, Noua Zeelandă, Oman, Republica Dominicană, Româ
nia, Saint-V incent şi Grenadine, Suedia, Elveţia, Swaziland, Ciad, Tunisia, U.R.S.S.,
Uruguay, Iugoslavia.
Este de subliniat că unele guverne au dat explicaţii la obiect, sincere, for
mulate de specialişti în domeniul vieţii re lig io a se ; este îndeosebi cazul statelor
in care există m inistere ale cultelor sau instituţii sim ilare. Alte state au dat
răspunsuri foarte generale, av în d maii mult un caracter politic şi declarativ.
In continuare vom analiza răspunsurile date de guverne la urm ătoarele în 
trebări :
I.
«Se face în legislaţia sau in practica din tara dvs. o distincţie între religii,
secte şi asociaţii religioase î Dacă da. care sînt criteriile după care unele slnt
considerate legale şi altele ilegale ?»
A tît în cazul acestei întrebări cît şi al celor opt care urmează, vom încerca
tipologizarea principalelor situaţii care se conturează pe baza analizei m ultitu
dinii şi diversităţii răspunsurilor d ate de guvernele celor 36 de state.
1. In unele state sînt acordate aceleaşi drepturi şi libertăti religiilor, sectelor
şi asociaţiilor religioase atît pe plan juridic, cît şi practic, fără nici un fel de
condiţionări. Sînt cazuri cînd pentru asigurarea aceluiaşi tratam ent pentru toţi
subiecţii vieţii religioase (svr) se interzice prin lege ca o biserică să fie d eclarată
biserică oficială, de stat, sau naţională (China, Cuba). Unele guverne relevă că
asigurarea drepturilor la libertatea de conştiinţă, de religie şi de convingere
exclude orice diferenţă de tratam ent între svr (Malta. Swaziland). Constituţia
M exicului (art. 130) stipulează că Congresul nu poate adopta o lege care să recu
noască, să stabilească sau să interzică o religie. O serie de ţări arată că nici o
dispoziţie legală nu precizează că trebuie făcută o diferenţiere intre religii, secte
şi asociaţii religioase (Tunisia).
2. Se recunosc aceleaşi drepturi şi libertăti religioase, dar cu anum ite con
diţionări. Unele legislaţii naţionale precizează că toti svr se bucură de acelaşi
tratam ent cu condiţia ca învăţăturile şi practicile lor să nu contravină securităţii,
ordinii, liniştii şi sănătăţii publice, m oralităţii, bunelor relaţii între culte, să nu
pună în pericol integritatea teritorială a statului sau regim ul republican (Elveţia,
Ecuador, Tunisia). E galitatea sau nonegalitatea sectelor şi asociaţiilor religioase
cu cultele este asigurată de guverne cu prilejul recunoaşterii lor ca persoane
juridice (Columbia).
*
Conseil eeomomique et social, application d e la declanatior. sur 1'elimlnation
de toutes les formes d'ijilolerance et de discrimiination fondees sur la religion ou
la convinction. Raport present6 par M. Angelo V idai D'Almeida Ribeiro â quaranteseptiem e session de la com mision des droits de l'homme, 18 janvier 1991, N ations
Unis, E/CN, 4/1991', 56, 130 p.
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In unele state, deşi prin lege se asigură dreptul la libertatea de religie şi
convingere, totuşi, cultele sînt legalizate ca organism e de drept public, iar sectele
şi asociaţiile religioase ca organism e de drept privat. In m ajoritatea cazurilor,
celor dintîi li se asigură sprijin m aterial şi alte facilităţi din p artea statului, iar
celorlalte — nu (Germania, Elveţia). In acest sens în răspunsul guvernului germ an
se precizează : «în legislaţia şi practica naţională nu se face nici o distincţie între
religii, secte şi asociaţii religioase... Totuşi, numai com unităţile religioase oare sînt
organism e de drept public sînt abilitate... să perceapă oficial impozite ecleziastice...
Paragraful 1 al art. 4 din C onstituţie garantează libertatea de credinţă şi de
conştiinţă... A ceastă libertate presupune dreptul (pentru orice organizaţie religioasă
— n.n.) de a solicita un sprijin pentru credinţă sau de a face prozelitism» (p. 7).
G uvernul elveţian subliniază că fiecare individ este liber să opteze pentru o
religie, secetă sau asociaţie religioasă, fără nici un fel de discrim inare. Statul tre 
buie să fie neutru din punct de vedere religios. Constituţia declară că vor fi
scoase în afara legii com unităţile caro urm ăresc obiective, sau care folosesc m ij
loace ilicite sau periculoase pentru stat. G uvernele cantonale au dreptul să h o tă
rască căror svr le conferă statutul de organism e de drept pubilc şi căror svr —
statutul de organism e de drept privat, situaţie care presupune din p artea statului
o diferenţă de tratam ent faţă de cele două categorii de svr. G uvernul elveţian
consideră că deşi cultele religioase au unele privilegii acordate de stat, totuşi nu
se încalcă principiul egalităţii cu sectele şi asociaţiile religioase deoarece nu pot
fi tra ta te la fel com unităţile religioase care cuprind 95% din populaţia cantoanelor
cu restul com unităţilor religioase. Tribunalul federal elveţian apreciază că «exis
tenţa bisericilor oficiale nu restrînge nici libertatea de conştiinţă şi credinţă, nici
libertatea cultelor» (p. 11). Pentru a se evita producerea unor abuzuri faţă de ce tă
ţeni, art. 49 al Constituţiei federale prevede că este interzisă exercitarea unor p re 
siuni asupra indivizilor pentru a intra sau răm îne într-o biserică sau pentru a-l
îm piedica să o părăsească.
3. Unele state perm it existenţa liberă a sectelor şi asociaţiilor religioase,
alături de Bisericile oficiale, dar interzic prozelitismul.
Astfel, C onstituţia şi Codul penal din Grecia, interzic prozelitismul, prin care
se în ţe le g e: 1. încercarea de a penetra, prin m ijloace ilegale, în conştinţa unei
persoane, în scopul de a-i transform a credinţa religioasă în favoarea religiei
persoanei care face pro zelitism ; 2. oferirea de bunuri m ateriale sau valori mo
rale sau prom iterea acestora ; folosirea unor m ijloace fra u d u lo ase; abuzul de lipsa
de experienţă şi de încrederea unei p e rs o a n e ; exploatarea nevoilor, incapacităţii
m entale sau naivităţii unei persoane.
In alte state se
recunoaşte egalitatea între cele două categorii de svr, dar
se declară din capul locului că anum ite religii sau secte sînt interzise în statul
respectiv (Irak).
4. Deşi dim punct de vedere legal şi al atitudinii statului toţi svr se bucură
de un tratam ent
egal, totuşi linele Biserici dom inante sau naţionale şi credincioşii
acestora întreţin m anifestări de intoleranţă si discrim inare faţă de sectele $i aso
ciaţiile religioase (Iugoslavia).
II. «In ţara dvs., credincioşii tuturor confesiunilor şi necredincioşii (libereugetătorii, agnosticii, ateii) se bucură de aceeaşi p ro tecţie? Dacă nu, în ce
constă diferenţa de tratam ent ?»
1.
M area m ajoritate a guvernelor acordă aceleaşi drepturi economice, sociale,
profesionale, politice şi culturale tuturor cetăţenilor, nu fac nici o discrim inare
între ei şi le asigură un tratam ent egal, indiferent dacă practică o anum ită c re
dinţă religioasă sau nici una.
Unele state îşi m otivează această atitudine prin neutralitatea lor religoasă
(Germania), iar altele prin modul cum concep ele credinţa. Aşa, spre exemplu,
guvernul elveţian precizează că «religia este înţeleasă în sens larg. Ea recunoaşte
dreptul de a crede într-un Dumnezeu sau în mai mulţi sau în nici unul, de a
rredp î n n a t u r ă sau în om în generat... Critica opiniilor s a u a convingerilor re 
ligioase ale altuia este tolerată, deoarece ea este corolarul propagandei au to 
rizate» (p. 18).
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Intr-o serie de state se interzice ca un organism de stat, un grup social sau
un individ să exercite presiuni asupra cetăţenilor pentru a practica sau nu o
credinţă sau pentru a-i discrimina pe necredincioşi (China, Elveţia).
2.
Sînt guverne care acordă aceleaşi drepturi atit credincioşilor, cît şi necre
dincioşilor, dar cu unele condiţionări. Unele sta te nu asigură protecţia egală ad ep 
ţilor sectelor religioase care practică terorism ul (Irakul) sau celor ale sectelor
care încalcă ordinea publică (Elveţia).
III. «In ce mod ţara dvs., protejează dreptul cetăţenilor de a-şi practica
credinţa lor atunci cînd ei fac parte dintr-o m inoritate religioasă?»
1.
In m ajoritatea statelor credincioşii care aparţin unor m inorităţi religioase
se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăti ca şj credincioşii care aparţin cultelor
m ajoritare. A ceste sta te acordă aceleaşi facilităţi m ateriale, juridice, adm inistra
tive etc., atît cultelor m ajoritare, cît şi celor m inoritare. în ţările în cauză, legisla
ţia privind drepturile şi libertăţile religioase a fost astfel formulată încît să nu
se afecteze dreptul la libertatea de religie a credincioşilor care aparţin unor
com unităţi religioase m inoritare. (Columbia). A lte state precizează că după ce au
suprim at statutul de Biserici oficiale bisericilor m ajoritare, s-au creat premise
favorabile pentru tratam entul egal al m inorităţilor religioase (Ecuador). Unele
legislaţii naţionale pirevăd că asocaţiile religioase m inoritare pot invoca legea
pentru a se bucura şi ele de libertatea acordată cultelor (Elveţia).
2.
O serie de state nu acordă tratam ent egal credincioşilor care aparţin
m inorităţilor religioase. Astfel, organizaţiile m inorităţilor reliqioase sînt supuse în
mai m are m ăsură controlului-jautorităţilor adm inistrative decît bisericile m ajoritare
(Chile). In unele răspunsuri se m enţionează că «grupurile religioase m inoritare nu
sîn t obiectul unor discrim inări flagrante» (p. 20, Columbia). In alte ţări sînt defa
vorizate grupurile religioase m inoritare care prom ovează fanatismul religios sau
care incită la confruntări religioase (Irak).
IV. «In tara dvs., există dispoziţii care reglem entează obiecţia de conştiinţă
la serviciul m ilitar ?».
1. Sînt state care nu au asem enea reglem entări deoarece, serviciul m ilitar nu
este obligatoriu (Bahamas, Bangladeş).
2. In urnele tări serviciul m ilitar este obligatoriu şi nu se aprobă obiecţia de
conştiinţă (Mexic, Ecuador).
3. Sînt cazuri în care legea nu perm ite obiecţia de conştiinţă la serviciul mi
litar, dar guvernele In mod practic găsesc diferite m odalităţi pentru respectarea
obiecţiei de conştiinţă. Astfel, în Chile «statul recunoaşte în mod oficial dreptul
de a fi exceptaţi de la serviciul m ilitar cei . care se p reg ătesc să devină preoţi,
pastori sau deserventi ai cultelor. Se acceptă ca «martorii Iun Iehova» să n u satis
facă serviciul militar» (p. 30).
4. O serie de guverne au stabilit condiţiile în care, conform legislaţiei în
vigoare sau unor practici oficioase, se recunoaşte obiecţia de conştiinţă la serv i
ciul m ilitar. A ceastă problem ă este interesantă deoarece există reglem entări şi
practici deosebite de la o tară la alta, cît şi moduri de soluţionare diferite adoptate
de organele juridice care au luat m ăsuri de pedeapsă îm potriva celor care nu au
respectat condiţiile de acceptare a obiecţiei de conştiinţă.
Astfel în Finlanda, cei care cer dreptul la obiecţia d e conştiinţă treb u ie să-şi
justifice convingerile religioase şi m orale care le interzic portul armei. Pînă în
1987 a existat un com itet special care stabilea acest lucru, ia r apoi a fost desfiin
ţat. Unele legislaţii au stipulat că se rv id u l m ilitar neînarm at alternativ este cu
90 de zile mai m are decît serviciul m ilitar obligatoriu sau cu 240 de zile.
In Germania recunoaşterea obiecţiei de conştiinţă form ulată de recru ţi se face
pe baza unei proceduri stabilite de lege. Serviciul altern ativ nu trebuie să aibă
nici o legătură cu unităţile arm ate sau de pază ale frontierei şi nu poate depăşi
durata serviciului m ilitar obligatoriu. In locul serviciului civil se poate accepta
munca la realizarea unor proicctc dc dezvoltare sau p articiparea la acţiuni de bine
facere sau de ajutorare în străinătate.
In Grecia, serviciul alternativ, fără arme, are o d u rată dublă fată de ser
viciul m ilitar obligatoriu.
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Legea suedeză prevede pentru oei care fac obiecţii de conştiinţă satisfacerea
unui serviciu non-cotm batant. ConsiJiul d e exam inare a obligaţiilor m ilitare (CEOM)
este organism ul de sta t oare analizează cererile celor în cauză. Solicitanţii trebuie
să stea de vorbă cu mi anchetator care înaintează un raport cu propuneri către
CEOM, care hotărăşte. R ecursurile se adresează Comitetului de a/pel al sej viciului
de apăraTe naţională. In 1988, 3437 tineri suedezi au cerut să satisfacă serviciul
rton-com bata nit, iar o rg an ele camjpetejitej au/ aprobat
nuimai pentru 79,8% din
solicitanţi.
G uvernul elveţian se .pregăteşte să ia m ăsuri pentru ca cei care formulează
obiecţii de conştiinţă să ia pedepse mai mici decît cei care refuză satisfacere® se rv i
ciului m ilitar din alte m otive, respectiv primii1 vor munci într-o întreprindere dc
interes general o perioadă de l',5 ori mai m are decît durata serviciului m ilitar o b li
gatoriu. dar fără a depăşi doi ani. A ceastă pedeapsă nu va fi înscrisă în cazierul
recrutului. In an ii 1977 şi 1984 alegătorii din to a te cantoanele elveţiene, prin refe
rendum, au resipins propunerea de a se institui prin lege serviciul altern ativ pentru
cei care fac obiecţii de conştiinţă la serviciul miltiar.
V. «Au loc confruntări Intre m em brii diferitelor confesiuni ? Dacă da, care
este atitudinea guvernului ? Ce măsurii preventive au fost ad ap tate in acest scop ?
1. In unele tări nu există acest gen d>e confruntări.
2. In alte sta te au ex ista t sau m ai există asem enea confruntări.
In acest sens sînt interesante explicaţiile pe care le dau guvernele respective
referitor la cauzele şi producerea acestor confruntări, cit şi la m ăsurile p e care
le iau peutru «plajiarea lor.
G uvernul chilian precizează că «existenţa unei religii) m ajoritare... generează
tensiuni inevitabile cu unele religii m inoritare» (p. 38).
In Sddmt-Vincent şi Grena dine confruntările dintre confesiuni Se m enţin
la
nivel ideologic şi verbal. Ca atare guvernul nu in terv in e deoarece aceasta a r în 
semna încălcarea dreptului la libertatea de expresie.
tn Elveţia, in 1973, după o perioadă meii m are de pace religioasă, s-au abrogat
art. 51 şi 52 din Constituţia federală, care prevedeau interzicerea iezuiţilor şi a
altor ordine religioase periculoase p en tru sta t şi care tulburau p acea între confe
siuni. Constituţia' din 1®48, după m ulte lupte şi antagonism e religioase, şi-a propus
să .prevadă m ăsuri care să ducă la restab ilirea păcii religioase între catolicii şi p ro 
testanţi elveţieni.
G uvernul iugoslav afpreciază că «tensiunile şi luptele confesionale sîn t g e
n erate de interesele politice conflictuale care îşi propun suprem aţia in anum ite
regiuni... Astăzi, o dată cu dem ocratizarea ansam blului relaţiilor sociale şi politice
în tară, se m anifestă vii tensiuni între diferite grupuri religioase. E ste vorba, a d e 
sea, de com unităţile religioase tradiţionale prezente în anum ite terito rii care se
identifică, în cea' mai m are parte, cu o anum ită naţiune.,. C om unităţile religioase
protestante m inoritare... nu participă la aceste lupte... A ctualele tensiuni şi ciocniri
confesionale se explică şi prin politizarea religiei, cu a-He cuvinte, prin folosirea
abuzivă a religiei în scopuri politice. E xistă cazuri de m anipulare a m aselor de
credincioşi, anim aţi de obiective politice (potenţiale sau neale) cane exploatează
principalele elem ente ale religiei lor naţionale şi le opun celor ale religiilor străine»
(P- 42).
G uvernele care se confruntă cu tensiuni între diferitele confesiuni religioase
încearcă să le soluţioneze prin adoptarea unor m ăsuri juridice şi adm inistrative.
VI. «Ţara dvs. a luat m ăsuri p entru a împiedica expresia unor opinii e x tre 
m iste sau fanatice care a r putea provoca m anifestări d e intransigenţă şi intoleranţă
religioasă ?».
1. U nele tări n u a u luat asem enea m ăsuri deoarece nu au existat m anifestări
de extrem ism sau fanatism în cadrul cultelor şi asociaţiilor religioase (Bahamas,
Grecia, Malta).
2. Ţările care s-au confruntat cu asem enea m anifestăîi a u luat de reg u lă m ă
suri juridilcc. Astfel, în constituţii şi legi ale cultelor sau în codurile penale sc
recunoaşte dreptul agenţilor vieţii religioase de a-şi e x p tn e ideile cu condiţia să
nu aducă prejudicii ordinii publice, securităţiiv m oralei publice, drepturilor funda
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m entale ale individului, să nu ducă la discrim inarea religioasă, Ia producerea unor
delicte, la ofensarea sau batjocorirea convingerilor religioase ale altuia, defăim area
unor grupări religioase, la u ră religioasă (Ecuador, Elveţia, Mexic, Tunisia, Urivguay, Iugoslavia).
VII. «In caz de acte de intoleranţă din m otive religioase sau de convingere,
victim a dispune de m ijloace suficiente pentru a-şi ap ăra drepturile sale ? Dacă da,
indicaţi m ijloacele existente, p e p lan judiciar şi adm inistrativ».
1. In unele ţări sînt prevăzute m ăsuri p entru pedepsirea actelor de p reju d i
ciere a drepturilor fundam entale ale om ului (Bahamas, Chile).
2. In alte ţări în legislaţie există prevederi speciale pentru prevenirea şi
com baterea m anifestărilor de intoleranţă şi discrim inare din motive de religie, c r e 
dinţă sau convingere.
Codul p enal chinez (art. 147) prevede pedepsirea funcţionarului de stat care
privează un cetăţean de dreptul la libertatea religioasă.
In Ecuador cei oare-şi consideră afectate libertăţile religioase se pot ad resa
tribunalului pentru garanţii constituţionale, organism autonom , caTe are com petenţa
de a cerceta m em oriile celor care se pltng că au fost p riv aţi de drepturile şi lib er
tăţile garantate prin Constituţie. Dacă reclam aţiile se confirmă, acest
tribunal p re 
zintă observaţii organism elor
com petente. De
asem enea, Codul penal ecuadorian prevede pedepse privative d e libertate a tît pentru cei oare împiedică un
cult legal să-şi desfăşoare activitatea cit şi pen tru credincioşii sau
clericii unei
confesiuni care, în scris sau verbal, îndeam nă la producerea unor dezbinări sau
tulburări îm potriva celor care practică o altă religie.
Art. 136 din Codul penal norvegian (introdus în 1961) p re v e d e : «Oricine
am eninţă, insultă sau expune — în public sau prin m ijloace d e com unicare în masă
sau în m arele public — o p ersoanăr un gnup de persoane, la ură, persecuţie sau
dispreţ din m otive religioase... va fi pasibil de pedearpsă...» (p. 49).
Codul penal suedez prevede pedepse p en tru oricine tulbură sau încearcă să
îm piedice desfăşurarea serviciilor religioase a le Bisericii Suediei sau ale altor con
fesiuni. Acelaşi cod stipulează că «un om d e afaceri care p rin conduita sa In în tre 
p rindere adoptă o atitudine de discrim inare faţă de o persoană dăsn m otive oare
ţin... de credinţa sa religioasă şi refuză să trateze cu aceasta în aceleaşi condiţii
ca şi cu a lte persoane, va fi condam nat pentru ac te (de discrim inare ilegale. O
m anifestare sim ilară duce şi la pedepsirea organizatorilor adunărilor publice sau
ale celoT d e divertism ent» (p. 50).
T ribunalele elveţiene cer ca organele de stat să in terv in ă atunci cînd cineva
împiedică practicarea religiei. N eintervenţia înseam nă o negare a justiţiei, act
care poate constitui obiectul unui recurs de drept public.
D elictele prevăzute în Codul penal tunisian sînt urm ărite de m inisterul com 
p etent care p o ate declanşa din oifioiu acţiunea de cercetare. De asem enea, legea
presei prevede c a atunci cînd injuriile şi defăim ările sîn-t îndreptate Îm potriva
unui grup de persoane aparţinînd unei' anum ite religii cu scopul de a incita la ură
în tre cetăţenii,, m inisterul com petent poate dispune din oficiu începerea urm ăririi
judiciare.
VIII. «Există în ţara dvs. organe de conciliere... cărora să li se poată adresa
victim ele unui act de intoleranţă religioasă care are nevoie de protecţie ?».
1. Sint ţări În care lipsesc aceste m anifestări şi in consecinţă, nu au creat
asem enea organism e.
2. In unele sta te sarcina acestei m edieri revine organism elor adm inistraţiei
de sta t c a re se preocupă de problem ele vieţii religioase (Cuba, Irak, Ecuador).
3. Intr-o serie de ţări există o d iv ersitate de organism e c a re îndeplinesc
această funcţie.
In Columbia, Consiliul prezidenţial p entru ap ărarea, protecţia şi prom ovarea
drepturilor omului in te rv in e între cetăţeni şi organism ele de sta t şi acţionează pen
tru repunerea în drepturi a celor care au fost deposedaţi d e ele. La nivel g u verna
m ental şi m unicipal există funcţionari desem naţi să vegheze la respectarea d rep tu 
rilo r omului.
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In N orvegia m ediatorul parlam entar pentru adm inistraţie publică are rolul
de a hotărî deschiderea unor anchete, la cererea victimelor, îm potriva celor care
au comis acte de intolerantă religioasă.
In Suedia, m ediatorul parlam entar ex ercită un control asupra funcţionarilor
din organism ele de sta t pentru a verifica modul în caTe aplică legile şi îşi înde
plinesc obligaţiile, inclusiv în privinţa respectării drepturilor fundam entale ale
omului.
4.
Unele guverne au afirm at că tribunalele sau politia au rolul de a asigura
protecţia persoanelor supuse actelor de in to leran tă religioasă (Germania, Norvegia).
IX.
Ultimele două întrebări se referă la disponibilitatea guvernelor de a cola
bora cu Centrul pentru drepturile omului în v ederea perfecţionării legislaţiei naţio
nale în domeniul drepturilor şi libertăţilor religioase şi al cunoaşterii statutului
juridic al svr din alte tări.
1. Sînt guverne care au a ră ta t că deocam dată legislaţia referitoare la viata
religioasă este corespunzătoare şi nu treb u ie revizuită, fapt pentru care nu doresc
colaborarea cu centrul am intit (Germaniei, Elveţia, Malta).
2. Unele guverne raportează că .sînt continuu preocupate de perfecţionarea
cadrului legislativ, deoarece doresc să asigure maximum de «libertate de conştiinţă
şi dc religie şi să suprim e orice formă de in to leran tă şi discrim inare bazată pe reli
gie» (Chile, Ecuador).
3. O serie de tări şi-au exprim at dorinţa de a colabora cu centrul m enţionat,
cu alte ţări, de a cunoaşte legislaţia din alte sta te pentru a se docum enta în v e 
derea unei eventuale îm bunătăţiri a legislaţiei naţionale referitoare la viata reli
gioasă (Nicaragua, Uruguay, Iugoslavia).
In partea a doua a raportului sîn t prezen tate o serie de acte de intoleranţă
şi discrim inare din m otive religioase care au av u t loc în unele tări în ultima
perioadă.
Raportorul special a primit o serie d e sesizări privind acte grave de in to le
rantă şi discrim inare din m otive de religie şi convingere. El a scris guvernelor
respective, a cerut explicaţii şi a recom andat luarea m ăsurilor necesare pentru
pedepsirea autorilor acestor fapte şi prevenirea unor acte sim ilare în viitor, iar
guvernele, în cele mai m ulte cazuri', a u răspuns.
A naliza acestor întrebări, răspunsuri şi inform aţii perm ite o serie de constatări
interesante.
In fostele tări socialiste guvernele au luat măsuri discrim inatorii mai dure
îndeosebi îm potriva denom inatiunilor neoprotestante.
O serie de organizaţii religioase se plîng că în unele tări treb u ie să aştepte
m ult timp p înă ce guvernele răspund cererii lor de a fi legalizate. In cazul sectelor
care aşteaptă să fie legalizate, scrie un reprezentant al atu o rităţilo r din Burundi,
«guvernul îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu, la fel cum procedează toate
guvernele suverane din lume. Refuzul aprobării nu poate fi arb itrar : el trebuie
să fie m otivat, m ai ales prin consideraţii referitoare la ordinea publică, îndeosebi
atunci cînd obiectivele unei secte sînt contrare idealurilor de pace, de ju stiţie şi
de unitate ale poporului... V rem să înţelegeţi că nimeni nu se poate prevala de
libertatea de religie sau convingere pentru a se sustrage obligaţiilor pe care i le
impun legile şi instituţiile noastTe... Practicile religioase sîn t părţi com ponente ale
vieţii sociale din Burundi, astfel că statul nu face decît să le armonizeze cu alte
activităţi sociale» (p. 71—72).
In mai m ulte cazuri au to rităţile politice sînt acuzate că ou perm is cultclor
m ajoritare sau au acţionat ele însele p entru incitarea populaţiei îm potriva o rganiza
ţiilor religioase m inoritare.
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A utorităţile din unele tări s-au expus criticii şi condam nării internaţionale
pentru că au interzis bisericilor romano-catoldce să d e p in d ă ,d e Vatican, încercînd
să le oblige să se constituie în biserici rom ano-catolice naţionale şi independente.
O ţară latino-am ericană afirm ă că faptele de in to leran tă religioasă «nu pot
fi interpretate ca fiind consecinţa unei acţiuni de sta t sau a m ăsurilor oficiale de
încălcare a libertăţii d e conştiinţă, în condiţiile in care m ajoritatea populaţiei unei
tări este catolică» (p. 89).
Sînt deosebit de îngrijorătoare actele de violenţă oare au loc îm potriva creş
tinilor sau a unor secte islam ice în unele tări cu populaţie m ajoritară m usulmană.
Este interesant de sem nalat că răspunsul guvernului; unei ţări, cu religie
islam ică m ajoritară, la o acuzaţie de discrim inare faţă de o organizaţie creştină,
se aseam nă mult ru explicaţiile date în asem enea situaţii de guvernele din fostele
tări socialiste.
Raportul guvernului Indoneziei relevă că C onstituţia din 1945 (art. 29) preci
zează că : «statul se bazează pe credinţa într-un Dumnezeu suprem unic». G uvernl
Indoneziei nu «impune nici o restricţie nici unei religii oricare ar fi aceasta şi
respectă practicilei şi învăţăturile tu tu ro r religiilor
recunoscute. A titudinea de
neam estec în problem ele interne ale fiecărei religii respectate de guvernul indo
nezian nu înseam nă că el trebuie să răm înă indiferent în faţa activităţilor suscep
tibile de a pune su'b semnul întrebării cele t/ei principii ale armoniei religioase :
a) respectul problem elor interne ale fiecărei r e lig ii; b) relaţiile în tre cre d in cio şi;
c) relaţiile între credincioşi şi guvern» (p. 104— 105).
G uvernul israeldan ara tă că m oscheile şi imamii palestinienilor au devenit un
ad evărat p aravan pentru iniţierea, organizarea şi conducerea unor acţiuni politice,
de luptă, de terorism , de incitare a populaţiei la revoltă. Din aceste motive, de
multe ori guvernul a suspendat o serie de facdlităţi aco rd ate cultului musulman.
Raportul guvernului Mauritanied a ra tă că «islamul are o m are contribuţie la
m enţinerea securităţii şi a stabilităţii, este o religie in teg rată şi oricine ad eră la
ea după propria sa voinţă, trebuie să considere că i-a acceptat to ate preceptele,
inclusiv regulile referitoare la abjurare, care întăresc bazele societăţii. A b jw area
islamului, religia care garantează libertatea,
securitatea), stabilitatea şi justiţia
socială, este considerată ca un act de înaltă trăd are şi fiecare cunoaşte pedepsele
pe care statele le impun pentru acest gen de delicte, care am eninţă stabilitatea şi
chiar existenţa lor» (p. 117).
In nota adresată de raportorul special guvernului N epalului se arată că ce
tăţeni nepalezi şi străini au fost supuşi unor m ăsuri de discrim inare deoarece
«Codul juridic nepalez stipulează că nimeni' nu poate propaga creştinism ul şi isla
mismul sau orice altă religie într-o m anieră care să aducă atingere religiei trad i
ţionale a com unităţii h in d u s e ; se aplică pedepse cu închisoarea pînă la un an
pentru convertire şi între trei şi şase ani pentru propagarea unei credinţe» (p. 119).
Raportul guvernului tu rc precizează că în conform itate cu «articolul 2 al Con
stituţiei, Republica' Turcă este u n s ta t.d e drept, dem ocratic, laic şi social... care se
bazează pe principiile fundam entale enunţate în pream bulul Constituţiei, în tre care
şi cel al laicatăţii. G uvernul tu rc reafirm ă ferma sa convingere că laicitatea este
fundam entul veritabilei exercitări a dreptului la libertatea! de religie şi a prev e
nirii discrim inării din m otive religioase.
G uvernul turc şi autorităţile
naţionale
interesate au datoria de a p roteja şi promova principiul laicităţii. Din punctul de
vedere al legislaţiei naţionale şi al practicii juridice şi adm inistrative din Turcia,
a proteja laicitatea înseam nă a proteja libertatea d£ conştiinţă, de religie şi de
convingere. In această privinţă, art. 24 al C onstituţiei şi art. 163 a l Codului penal
sîn t principalele garanţii îm potriva oricărei activ ităţi care îşi propune elim inarea
dem ocraţiei, suprim area drepturilor fundam entale şi instituirea unui stat teocratic
bazat pe intoleranţa religioasă» (p. 124).

In concluzie se ara tă că m anifestările d e in to leran ţă şi discrim inare din mo
tive religioase îm bracă -cele mai diverse forme. In ultimii ani, tot mai frecvent,
unele sta te a<u luat m ăsuri d e «interzicere a propagandei reliiqioase si a prozelitis
mului» (p. 1217).
Raportorul a constatat «indiferenta organelor de ondine în situaţii în care
acestea ar fi putut in terveni eficient, iar... in unele cazuri ele Însele au luat p arte
la acte de represiune. A ceste fapte pot fi consecinţa practicilor guvernam entale
contrare atit legislaţiei naţionale ctt şi drep tu lu i internaţional în m aterie. S-a con
sta ta t din n o u cît e ste de dificil... de luptat îmipotrdvai extrem ism ului şi a fanatis
mului» (p. 1(2)8).
«G uvernele din cele mai m ulte ţări afirmă că ele garantează o protecţie egală
a tît credincioşilor cît si necredincioşilor... In m ăsuri diferite, ţările oare au o reli
gie oficială par a av e a o atitudine m ai p u ţin to leran tă fată de alte confesiuni re li
gioase» (p. 129).
ILIE FONTA
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ŞEDINŢA SOLEMNĂ
A SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
In zilele de 19 şi 20 iunie 1992 s-au d esfăşurat la B ucureşti, in sala
de şedinţe a reşedinţei p atriarhale, lucrările S fântului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Române. Convocată ca o şedinţă obişnuită de lucru, prezenta
şedinţă a avut, în prim a p a rte a ei, p rin desfăşurarea şi p rin h o tărârile
adoptate, un caracter deosebit de solemn.
în afara m em brilor S fântului Sinod, la şedinţă au participat, ca in
vitaţi, decani ai facultăţilor de teologie, consilieri patriarhali, călugări cu
viaţă îm b u n ătăţită, alţi invitaţi, oam eni de specialitate care au colaborat
cu Comisia sinodală specială p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni.
După săvârşirea slujbei T e-D eum -ului în catedrala p atriarhală,
m em brii S fântului Sinod, ceilalţi participanţi, au lu at loc în sala de şe
dinţe din palatul patriarhal. In sala de şedinţe su n t expuse la vedere
icoane reprezentând chipuri de ierarhi, de voievozi, de cuvioşi sau sim 
pli credincioşi, în legătură cu care Sfântul Sinod este chem at să adopte
hotărâri deosebit de im portante.
Deschizând lucrurile şedinţei, P rea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoc
tist a rostit o em oţionantă cuvântare, în care a subliniat im portanţa deo
sebită a actualei şedinţe sinodale p e n tru Biserica O rtodoxă Rom ână, p en 
tru sp iritu alitatea rom ânească. «Toate şedinţele Sfântului Sinod s u n t im 
p o rtan te — ară ta Prea Fericirea Sa — , dar actuala şedinţă le depăşeşte
pe celelalte p rin dim ensiunile ei privind latu ra liturgic-harică : ea fiind
destinată canonizării u n o r trăitori, m ărturisitori, cuvioşi, preoţi, ierarhi,
dreptcredincioşi, cu aleasă viaţă duhovnicească, şi înscrierii lor in râ n 
dul sfinţilor, precum şi m enţionarea lor în sinaxare şi în calendarul b i
sericesc». Şi nu este în tâm p lăto r faptul că lucrările şedinţei sinodale se
desfăşoară în săptăm âna de după m area sărbătoare a Pogorârii D uhului
S fânt, p e n tru că prezenţa şi lucrarea D uhului S fânt p rin tre noi este cea
care naşte sfinţi şi îi îndrum ează pe oam eni pe calea sfinţeniei.
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R eferindu-se apoi la condiţiile vitrege şi privaţiunile de tot felul în
care a fost obligat poporul rom ân să trăiască în ultim ii patruzeci şi cinci
de ani, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a a ră ta t că poporul nostru
a fost lovit în tot ceea ce avea el m ai scum p p entru spiritu alitatea sa : se
tea de credinţă : sete de credinţă, care, în ciuda tu tu ro r loviturilor prim ite,
a răm as neîm puţinată, ca o p erm anentă confirm are a adevărului evan
ghelic că Dum nezeu este neîndoielnic cu noi până la sfârşitu l veacurilor.
Această sete de credinţă a sta t şi stă la tem elia evlaviei şi a tră irii creş
tin e a poporului nostru şi, nu e m ai p u ţin adevărat, că ierarhii Bisericii
noastre, fiecare ch iriarh în parte, a sorbit şi s-a h ră n it din prinosul cre
dinţei clerului şi credincioşilor Bisericii, ca unii care au fost «cirinenii»
care au a ju ta t la p u rta rea crucii, a poverii, spre slava Bisericii lui D um 
nezeu.
De aceea, a a ră ta t P rea Fericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, Sfântul
Sinod este chem at să răspundă acestei sete de credinţă a poporului d rep tcredincios, statornic în vatra, d ar şi în credinţa străbună, acordând cin
stirea suprem ă înaintaşilor care s-au stră d u it să ducă o viaţă creştinească
îm bunătăţită, şi ale căror strădanii, p rin îngăduinţa lui D um nezeu, au
aju n s la cunoştinţa noastră a celor de azi.
în încheierea cuvântării sale, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoc
tist a d at slavă preabunului D um nezeu care a îngăduit şi a învrednicit
S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe R om âne să înscrie în filele cronicii
bisericeşti acest act istoric şi sfânt, de covârşitoare im portanţă spirituală
p e n tru Biserica neam ului, p e n tru O rtodoxie şi p en tru veşnicie.
D upă încheierea cuvântului introductiv al P rea F ericitului P ărin te
P a tria rh Teoctist, p o triv it ordinii de zi stabilite, a u rm a t prezentarea şi
discutarea referatelo r întocm ite de Comisia sinodală specială p e n tru ca
nonizarea sfinţilor rom âni.
Prim a p a rte a discuţiilor a cuprins o serie de treisprezece referate,
în care au fost făcute propuneri p e n tru înscrierea în rân d u l sfinţilor a
unui num ăr de nouăsprezece binecredincioşi ortodocşi rom âni, de d i
verse categorii sociale şi bisericeşti, din diverse epoci ale istoriei poporu
lui nostru, a căror viaţă şi ale căror fapte ii îndreptăţesc la această cin
stire. A u fost prezentate, odată cu referatele, icoana, tro p aru l, condacul
şi sinaxarul persoanei respective, data de sărbătorire, precum şi proiectul
tom osului de canonizare.
D iscuţiile care au av u t loc au vizat toate aceste aspecte şi, în urm a
îm b u n ătăţirilo r aduse, cele treisprezece tom osuri de canonizare au fost,
rân d pe rând, adoptate, cei nouăsprezece binecredincioşi rom âni în dis
cuţie fiind recunoscuţi şi declaraţi sfinţi, urm ând ca fiecare eparhie im 
plicată să stabilească data şi m odalitatea proclam ării solem ne a h o tărâ 
rii S fântului Sinod.
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S fântul Sinod a stabilit, de asem enea, ca eparhiile pe terito riu l că
rora şi-au desfăşurat viaţa şi activitatea sfinţii respectivi, să se în g ri
jească de întocm irea slujbei (vecernie, u tren ie şi a acatistului) in cinstea
lor.
In continuarea lucrărilor S fântului Sinod au fost prezentate refe
ratele privind generalizarea, în întreaga Biserică Ortodoxă Rom ână, a
cultului unor sfinţi, canonizaţi de S fântul Sinod în anul 1950 şi care
aveau cinstire locală, precum şi u n re fe ra t cu propunerea de generalizare
a cinstirii, în Biserica noastră, a u nor sfinţi, autohtoni sau de alte nea
m uri, care au vieţuit, au propovăduit şi au su ferit m artiriu l pe păm ân
tul străbun, sau pe alte m eleaguri, şi înscrierea lor în sinaxaire, precum
şi în calendarul Bisericii noastre. Este vorba de un num ăr de treizeci şi
opt de sfinţi, care au deja data de prăzn u ire in calendar, ei fiind canoni
zaţi de către P a tria rh ia Ecum enică sau de alte Biserici Ortodoxe.
S fântul Sinod a aprobat generalizarea cultului în în treag a Biserică
O rtodoxă Rom ână, a tâ t a celor şapte sfinţi rom âni canonizaţi în anul
1950, cât şi a celorlalţi sfinţi am intiţi, cu precizarea de a se întocm i slujbe
religioase p e n tru aceia d in tre ei care nu au asem enea slujbe (vecernie,
utrenie, acatist).
A treia problem ă discutată de Sfântul Sinod, la propunerea Comisiei
sinodale speciale p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni, a fost in stitu irea
unei zile de pom enire generală a sfinţilor rom âni.
P ornind de la faptul că num ele şi num ărul real al sfinţilor unui
neam , ai unei Biserici naţionale, num ai D um nezeu îl ştie (potrivit cu
noscutei form ule «quorum nom ina Deus scit»), precum şi de la faptul că
şi alte Biserici O rtodoxe naţionale au în calendarele proprii o asem enea
zi, Sfântul Sinod, luând în considerare m otivaţiile prezentate de Comisia
sinodală specială, a h o tărât in stitu irea D um inicii sfinţilor români, care
va fi trecută în calendar şi sărb ăto rită în a doua dum inică după Rusalii.
Şi în cinstea acestei dum inici se va alcătui o slujbă adecvată (vecernie,
u trenie şi acatist).
în sfârşit, ultim a propunere a Comisiei sinodale speciale p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni a fost aceea ca toate hotărârile Sfântului Sinod
in legătură cu problem ele prezentate, să fie consem nate în tr-u n docu
m ent oficial şi solem n al S fântului Sinod.
A fost prezentat, în consecinţă, proiectul u nui Act sinodal in care
su n t consem nate hotărârile S fântului Sinod în legătură cu canonizarea
sfinţilor rom âni. D upă prezentarea tex tu lu i acestui proiect s-au făcut
unele propuneri de îm bunătăţire, după care tex tu l proiectului a fost
adoptat şi a devenit A ctu l sinodal al Biszricii, Ortodoxa Române privind
canonizarea unor sfin ţi români.
D upă term in area discutării docum entelor prezentate de Comisia si
nodală specială p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni şi după adoptarea ho-
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târâ rilo r respective, prin concretizarea lor în Tom osurile de canonizarc
şi în A ctu l sinodal al Bisericii Ortodoxe A utocefale Rom âne, s-a stabilit
ca proclam area publică a hotărârilo r Sfântului Sinod să înceapă chiar din
D um inica « T uturor sfinţilor» din acest an, 21 iunie 1992, când la bise
rica «Sfântul Spiridon-N ou» din B ucureşti, în urm a unei procesiuni so
lem ne şi a unor slujbe solem ne la această biserică, vor fi aduse la cu
noştinţa credincioşilor h o tărârile S fântului Sinod prin citirea A ctu h ii si
nodal al Bisericii O rtodoxe Rom âne.
lncheindu-se acest capitol al lucrărilor S fântului Sinod, I.P.S. M i
tropolit N estor al O lteniei, preşedintele Comisiei speciale a S fântului Si
nod p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni, a adus m ulţum iri P rea F ericitu 
lui P ă rin te P a tria rh Teoctist p e n tru tot sprijinul pe care l-a acordat Co
misiei, p e n tru ducerea la bun sfârşit a sarcinilor pe care le-a av u t de
îndeplinit comisia. I.P.S. Sa a m ulţum it şi tu tu ro r m em brilor S fântului
Sinod p e n tru sp rijin u l direct sau indirect pe care l-au acordat Comisiei,
precum şi tu tu ro r celor care, în cursul anilor, fiind im plicaţi direct, s-au
stră d u it p e n tru îm plinirea acestei sfinte dorinţe de a se scoate in evi
denţă, la cunoştinţa publică, m eritele acelora care s-au străd u it neîncetat
să fie p rietenii lui D um nezeu, sfinţii rom âni.
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a încheiat această p arte a
lucrărilor S fântului Sinod m ulţum ind tu tu ro r m em brilor Sfântului Sinod
p e n tru contribuţia la rezolvarea fericită a acestui sfân t deziderat al cano
nizării unora d in tre sem enii noştri, care s-au străd u it să fie în tr-u n înalt
grad bineplăcuţi lui D um nezeu, şi a felicitat pe m em brii Comisiei şi pe
toţi colaboratorii care s-au s tră d u it p e n tru îm plinirea a tâ t de fericită a
acestei doleanţe unanim e, a credincioşilor, a clerului şi a ierarhilor Bi
sericii O rtodoxe Române.
Cu acestea s-a încheiat şedinţa solem nă a Sfântului Sinod, lucrările
sale continuând, însă, în ziua de 20 iunie, cu rezolvarea altor problem e
aflate pe ordinea de zi a prezentei sesiuni.
Pr. AUGUSTIN RUSU
Secretarul Cancelariei Sfântului Sinod
al Bisericii O rtodoxe Române
* Cititorii revistei noastre au putut lua cunoştinţă de lucrările Sfântului Sinod
din Sumarul lucrărilor, prezentat în num ărul precedent al revistei, iar A ctul sinodal
al Bisericii O rtodoxe A utocefale Române se publică integral in prezentul num ăr al
revistei. *
* Facem precizarea că, din îndrum area Prea Fericitului P ărinte P atriarh Teoctist,
prezentul num ăr al revistei «Biserica O rtodoxă Română», deşi este num erotat cu
nr. 7— 10/1992, cuprinde reportaje referitoare la m anifestări care s-au desfăşurot atât
în a doua parte a anului 1992, cât şi in cursul anului 1993, în legătură cu proclam a
rea canonizării sfntilor români, în aşa fel încât cititorii revistei să aibă la îndem ână,
într-un singur num ăr de revistă, toate m aterialele referitoare la solem nităţile prile
juite de acest im portant evenim ent din viata Bisericii O rtodoxe Române.

ACT SINODAL
AL BISERICII ORTODOXE AUTOCEFALE ROMÂNE
PRIVIND CANONIZAREA UNOR SFINŢI ROMÂNI
SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
PREA IUBITULUI CLER, CINULUI M ONAHAL
ŞI DREPTM ÂRITORILOR CREŞTINI, DIN CUPRINSUL
PA TRIA R H IEI ROMÂNE,
HAR. MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU-TATÂL,
IAR DE LA NOI PĂ RIN TEŞTI BINECUVÂNTĂRI !
M in u n a t este Dumnezeu Intru Stinfii
Săi» (Ps. 67, 36), căci «Prin siinţii care
sunt pe păm ântul Lui, minunată a lăcut
Domnul toată voia intru ei» (Ps. 15, 3).

B ucurie m are vesteşte astăzi fiilor săi, Biserica noastră drep tm ăritoare, la crugul anului m ântuirii 1992, în dum inica «Tuturor Sfinţilor»,
hotărând ca în rân d u rile acestora să fie aşezaţi cei aleşi şi bineplăcuţi lui
D um nezeu pe care ea însăşi i-a odrăslit in sânul neam ului românesc.
P rin aceasta Biserica noastră îm plineşte îndem nul S fântului Apos
tol Pavel care zice : «Aduceţi-vă am inte de m ai-m arii voştri, care v-au
grăit vouă cuvântul lui D um nezeu : priviţi cu luare-am inte cum şi-au în 
cheiat viaţa şi u rm aţi-le credinţa» (Evrei 13, 7).
U rm ători acestui îndem n, credincioşii Bisericii noastre cinstesc, im 
preună, pe toţi sfinţii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolică Bise
rică şi, îm preună cu aceştia, pe sfinţii plăm ădiţi de evlavia neam ului ro 
mânesc, în tre care se num ără m artiri, m ărtu risito ri şi m ari trăito ri în
H ristos din rân d u rile credincioşilor, cuvioşilor, preoţilor, ierarhilor aleşi
de D um nezeu, care au stră lu c it şi au p rim it în cer cununi de slavă.
Noi îi lăudăm pe sfinţi ca pe purtăto rii unor prea înalte lupte şi
b iruinţe duhovniceşti şi ca pe cei ce au în tru ch ip at în fiinţa lor frum use
ţea cea nepieritoare şi privim la ei ca la învăţătorii noştri pe calea desă
v ârşirii în H ristos, străd u in d u -n e să ne asem ănăm lor în credinţă, în n ă 
dejde şi dragoste şi să le urm ăm pilda.
Pe sfinţi îi cinstim , ca pe «prietenii» şi «casnicii» lui D um nezeu
(Efes. 2, 19) şi ca pe nişte fraţi desăvârşiţi ai noştri, care au cunoscut în 
cercările şi nevoile vieţii păm ânteşti iar acum , în apropierea lui D um ne
zeu, m ijlocesc şi se roagă Lui p e n tru m ântuirea noastră. P rin cinstirea
sfinţilor, noi sporim , în ain te de toate, cinstirea pe care o datorăm lui
D um nezeu, aşa cum glăsuia m itropolitul V arlaam al Moldovei in Cazania
de la dum inica «T uturor Sfinţilor».
Luând am inte la cuvintele M ântuitorului : «Cine vă prim eşte pe
voi, pe M ine Mă prim eşte, şi cine Mă prim eşte pe Mine, prim eşte pe Cel
care M -a trim is pe Mine» (Matei 10, 40), Sfântul Vasile cel M are ne în 
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vaţă, spunând : «Prim esc şi pe Sfinţii Apostoli şi M ucenici, şi-i chem ca
m ijlocitori în ain tea lui D um nezeu, ca p rin ei, adică prin m ijlocirea lor,
să-m i fie m ilostiv, Iubitorul de oam eni D um nezeu şi să-m i dăruiască ier
ta re de păcate».
R ugăciunile sfinţilor înaintea lui Dum nezeu p e n tru m ântuirea noas
tră su n t m ai bine prim ite, insă, dacă şi noi credincioşii, îm podobiţi cu
credinţă şi fapte bune, ne rugăm îm preună cu ei, lepădându-ne de păca
tele noastre. Acest adevăr îl în tăreşte şi S fântul Ioan G ură de A ur, când
spune : «Ştiind acestea, iubiţilor, să alergăm la m ijlocirea sfinţilor, d ar
să nu ne m ărginim la aceasta, ci să lucrăm şi noi cum se cuvine, după
pilda pe care ne-au dat-o ei».
Sfinţii P ărinţi, adunaţi la Sinodul al V ll-lea ecum enic, exprim ând
în v ăţătu ra şi practica dintotdeauna a Bisericii, cu rădăcini adânci în în 
săşi S fânta S criptură, au h o tărâ t astfel : «Noi păzim cuvintele D om nului,
cuvintele apostoleşti şi prooroceşti, p rin care am în v ăţat să cinstim şi să
m ârim , mai întâi pe cea cu adevărat Născătoare de D um nezeu, pe sfin 
tele p uteri îngereşti, pe apostoli, pe prooroci, pe m artirii cei m ăriţi, pe
Sfinţii P ărin ţi p u rtă to ri de D um nezeu şi pe toţi bărbaţii cei sfinţi, şi să
cerem m ijlocirea lor p e n tru că ei ne pot face plăcuţi lui D um nezeu, Îm 
p ăratul tuturor». Tot Sinodul al V ll-lea ecum enic a h o tărât : «Cine nu
m ărtu riseşte că toţi sfinţii cei care au plăcut lui Dum nezeu, a tâ t cei di
nainte de Lege, cât şi cei de sub har, su n t vrednici de cinstire după tru p
şi după suflet, sau nu face rugăciuni către sfinţi ca şi către unii care voiesc să m ijlocească p e n tru lum e, potrivit tradiţiei Bisericii, să fie a n a 
tem a !».
I
— în curgerea vrem ii Bisericile Ortodoxe locale şi-au îm bogăţit
tezaurul spiritual înscriind în calendarele lor, alături de m arii Sfinţi ai
Ortodoxiei ecum enice, noi num e de sfinţi din rândul fiilor lor.
în evlavia credincioşilor noştri n-a lipsit niciodată cinstirea unor
vrednici trăitori, m ărtu risito ri şi apărători ai dreptei credinţe, flori alese
ale spiritu alităţii rom âneşti din rân d u rile credincioşilor, cuvioşilor, preo
ţilor şi ierarhilor Bisericii noastre, fără ca proclam area cinstirii acestora
ca Sfinţi să se fi făcut p rin tr-u n act sinodal.
în anul 1950, S fântul nostru Sinod, în spiritul tradiţiei creştine a u 
tentic ortodoxe, a ho tărât înscrierea în rândul sfinţilor a unora d intre
aceştia, recunoscând şi confirm ând cinstirea pe care poporul d rep tered in cios o aducea acestor sfinţi de m ult tim p, p entru ca în anul 1955— 1956
să proclam e p rin Tomos sinodal canonizarea lor, cu cinstire locală p e n tru
unii şi cu cinstire in întreaga Biserică Ortodoxă Rom ână p e n tru alţii,
bucuria tră ită atunci de Biserica O rtodoxă Rom ână fiind îm părtăşită şi
de celelalte Biserici O rtodoxe surori.
Dar, in v atra străb u n ă de credinţă a Bisericii noastre, evlavia popo
ru lu i dreptcredincios a continuat să cinstească şi pe alţi aleşi ai lui D um 
nezeu, pe lângă cei canonizaţi în anii 1950— 1956, asupra cărora o comi
sie sinodală şi-a în d rep tat cercetările, propunând S fântului Sinod cano
nizarea lor ca sfinţi.
în tre aceştia, din rân d u rile m onahilor se num ără : Cxiviosul Ioan de
la Prislop, CuviosiLl A ntonie de la Iezerul-Vâlcea, Cuviosul Daniil S i-
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hastrnl, Cuviosul G herm an din Dobrogea, Cuviosul Ioan de la N eam ţ —
H ozevitul şi Cuvioasa Teodora de la Sihla ; din rândul slujitorilor biseri
ceşti se num ără : preoţii m ărturisitori Moise Măcinic din Sibiel şi Ioan
din Galeş, ierarhii : m itropolitul m artir A n tim Ivireanul, A rhiepiscopul
Ghelasie de la Râm eţ, Episcopul losif M ărturisitorul din M aram ureş şi
Episcopid Leontie de la Rădăuţi, iar d in tre drepteredincioşi am intim pe :
m artirii C onstantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru fii, C onstantin, Ş te 
fan, Radu, M atei şi sfetnicul său lanache, precum şi binecredinciosul
Voievod Ş tefa n cel Mare al M oldovei.
Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, în tru n it la 20 iunie
1002, exam inând rezu ltatele cercetărilor şi propunerile Comisiei sinodale,
a constatat că toţi aceştia au in tra t şi s-au p ă stra t în conştiinţa Bisericii
şi în evlavia păstorilor şi păstoriţilor, prin m ărturisirea neîndoielnică a
ortodoxiei credinţei lor, prin v ieţuire creştină pilduitoare până la m ăsura
sfinţeniei, unii d in tre ei suferind m oarte m artirică, alţii în fru n tâ n d orice
prim ejdii şi pătim iri p e n tru m ărtu risirea d reptei credinţe, iar alţii învrednicindu-se de la D um nezeu cu d arul faccrii de m inuni, toţi laolaltă
slujind şi apărând Biserica, dreapta credinţă şi poporul din care au
odrăslit ;
Recunoscând darul sfinţeniei cu care aceştia au fost împodobiţi şi
luând am inte la evlavia pe care le-o a ra tă clerul şi credincioşii noştri ;
P u rtâ n d g rijă p rin aceasta de creşterea duhovnicească şi în tărirea in
credinţă a obştei noastre drep tm ărito are ;
Pe tem eiul A şezăm intelor dum nezeieştilor p ărinţi şi respectând in 
tru totul rânduiala canonică a Sfintei noastre Biserici ;
S fâ n tid Sinod, chem ând în ajutor pe M ilostivid D um nezeii, a hotărut,
la 20 iunie 1992, în chip sobornicesc, ca aceştia să fie cinstiţi ca sfin ţi în
întreaga Biserică Ortodoxă Română, să fie înscrişi in calendar în zilele
care s-au rândtiit, întocm indu-li-se sinaxare, slujbe şi zugrăvindu-li-se
chipul în icoane.
Iar acum vestim şi proclam ăm , solem n şi canonic, aşezarea lor în
rândul sfinţilor şi chem ăm pe toţi fiii Bisericii Ortodoxe Rom âne, ca şi
pe toţi evlavioşii fraţi ortodocşi de pretu tin d en i, să urm eze pilda vieţuirii
lor sfinte şi să-şi sporească rugăciunile către ei, in nădejdea părtăşiei cu
aceştia la viaţa şi fericirea veşnică :
1. Sfântul cuvios Ioan de la Prislop — p răzn u it la 13 septem brie,
iubitor de n e v o in ţe du h o v n iceşti şi râv n ito r întru cele sfinte,
a tră it v iaţă p u stn icească în v eacu rile XV—XVI, în ap ro p ierea m ă
năstirii Prislop, răm ânând pildă vie de sfinţenie p entru toţi credincioşii
din vrem ea lui care l-au cercetat şi i-au cerut sfatul, ca şi p e n tru cei din
zilele noastre, care nu încetează a se reculege sufleteşte la peştera din
m unte, lângă apa Silvaşului şi la m ănăstirea Prislop.
2. Sfântul cuvios A ntonie de la Iezerul-V âlcea — prăznuit la 23 noiem brie, oscirduitor în tre to ată asprim ea v ieţii m ăn ăsti
reşti în peştera de lângă schitul Iezerul, care zăbovea îndelung în postiri şi privegheri de toată noaptea, a tră it pe vrem ea voievodului M atei
Basarab şi a sfântului m artir voievod C onstantin Brâncoveanu, răm ânând
chip lum inos de credinţă şi evlavie p e n tru călugări şi credincioşi.
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3. Sfântul cuvios D aniil S ihastru — prăzn u it la
18 d e 
cem brie, podoabă a sihastrilor şi laudă a călugărilor m oldoveni, p e tre 
când viaţă îngerească pe păm ânt, a fost sfetnic de taină şi iscusit părin te
duhovnicesc al dreptcredinciosului voievod Ştefan cel M are şi Sfânt,
precum şi al credincioşilor care îl cercetau pentru sfat şi în drum are d u 
hovnicească. Chipul lui de sfânt, zugrăvit din vrem uri vechi la m ănăsti
rea Voroneţ, stă m ărtu rie despre sfinţenia vieţii sale şi despre cinstirea
ce i s-a adus.
4. Sfântul cuvios G herm an din D obrogea — prăzn u it la
29 februarie, vas ales al lucrării dum nezeieşti în păm ântul Sciţiei Mici de
altădată, în secolele IV—V, pe unde au stră b ă tu t paşii şi cuvântul Sfân
tu lui Apostol A ndrei, tră ito r la locurile de sihăstrie din Siria, P alestina
şi Egipt şi d ă ru it cu harul preoţiei p rin m âinile S fântului Ioan G ură de
A ur, a rev en it în păm ântul Dobrogei, reînnoind viaţa m onahală de aici.
P rieten al Sfântului Ioan Casian, care îl num eşte în scrierile sale «Sfân
tul P ă rin te G herm an», a h răn it din înţelepciunea şi bogăţia d a ru rilo r sale
sufletele căutătorilor de D um nezeu şi de desăvârşire creştină.
5. Sfântul cuvios Ioan de Ia N eam ţ — H ozevitul — p răznuit la 5
august, vlăstar al ţin u tu rilo r Moldovei, deprins cu rugăciunea şi cu
evlavia creştină din fragedă vârstă a prim it chipul îngeresc al călugăriei
în m ănăstirea Neamţ. M âna lui D um nezeu i-a Îndreptat paşii spre Ţ ara
S fântă unde, după mai m ulţi ani de nevoinţă la schitul rom ânesc din V a
lea Iordanului, s-a închinoviat la m ănăstirea Sfântul G heorghe Hozevi
tul, iar spre sfârşitul vieţii sale, p e n tru o şi mai m are nevoinţă duhovni
cească, s-a retras in peştera S fânta Ana, până la trecerea la cele veşnice
la 47 ani, în anul 1960. Când m orm ântul i-a fost deschis, după mai
m ultă vrem e, s-a constatat că tru p u l său nu fusese atin s de putreziciune,
răspândind m iros de bună m ireasm ă. Sfintele sale m oaşte se află astăzi in
biserica m ănăstirii Sfântul G heorghe Hozevitul, la care, venind de de
parte, credincioşi, rom âni şi de alte neam uri, se închină cu m are evlavie.
6. Sfânta cuvioasă T eodora de la Sihla — p răzn u ită la 7 august,
trăito are la cum păna veacurilor X V II—XVIII, a fost aleasă de D um ne
zeu p en tru viaţa îngerească de sihăstrie, retrăgându-se şi vieţuind în tr-o
peşteră de la Sihla din m unţii N eam ţului. P rin asprele sale nevoinţe pu st
niceşti, S fânta Cuvioasă Teodora a dobândit de la Dum nezeu darul r u 
găciunii fierbinţi, al lacrim ilor, al răbdării şi al negrăitei iubiri de H ris
tos, făcându-se podoabă strălucitoare a m onahism ului din Carpaţi.
7. Sfinţii p reo ţi m ărtu risito ri Ioan din Galeş şi M oise M ăcinic din
Sibiel — prăznuiti la 21 octom bj'ie, tră ito ri .in v eacul al X V III-lea, ca
n işte ostaşi neînfricaţi ai lui H ristos s-au arătat, luptând si pătim ind tem 
niţe şi chinuri p en tru curajul şi statornicia în m ărturisirea şi apărarea
credinţei ortodoxe îm potriva actelor de dezbinare religioasă şi naţională
a rom ânilor din Transilvania.
P rin viaţa lor preoţească de totală d ăru ire lui H ristos şi Bisericii
Sale şi p rin suferinţele în d u rate, p e n tru apărarea dreptei credinţe, aceş
tia su n t pilde vii de credinţă şi m ărtu risire ortodoxă şi de jertfelnicie
p e n tru Hristos.

ACT SINODAL AL BISERICII AUTOCEFALE ROMANE

11

8. Sfântul iera rh m artir A ntim Iv irean u l — prăznuit la 27 septem 
brie, trim is de Dum nezeu din p ărţile Iviriei în păm ântul rom ânesc, după
o scurtă şedere şi lucrare ca m onah şi egum en la m ănăstirea Snagov, s-a
dovedit o com oară de m are p re ţ p e n tru Biserica noastră, ca episcop al
Râm nicului şi apoi m itropolit al Ţ ării R om âneşti în prim ele decenii ale
veacului al X V III-lea, alături de sfântul voievod m artir C onstantin B rân 
coveanu. în m u lţind talanţii d ăruiţi lui de D um nezeu, sfântul ierarh A n
tim Ivireanul s-a făcut învăţător al dreptei cinstiri de D um nezeu, laudă
a arhiereilor Ţării Rom âneşti, podoabă a că rtu ra rilo r şi dulce g răitor al
înţelepciunii dum nezeieşti în prea frum oasa lim bă rom ânească şi m ilos
tiv cu cei aflaţi în nevoinţă.
N eînfricat ap ărăto r al dreptei credinţe, sfântul ierarh A ntim s-a a ră 
ta t m ărtu rie tare şi pavăză statornică a O rtodoxiei îm potriva necredin
cioşilor, înd u rân d chinuri şi prim ind m oarte m artirică.
9. Sfântul iera rh Iosif m ărtu risito ru l din M aram ureş — p răznuit la
24 aprilie, tră ito r la cum păna veacurilor X V II—XVIII, s-a a ră ta t în d rep 
tător şi m ărtu risito r al dreptei credinţe şi îndelung răbdător al u n e ltiri
lor, pribegiilor şi suferinţelor din p artea celor potrivnici Ortodoxiei.
In viaţa şi am intirea credincioşilor m aram ureşeni sfân tu l ierarh Iosif
M ărturisitorul a răm as pildă de bunătate, blândeţe, veghetor şi ocrotitor
al turm ei în cred in ţate lui spre păstorire, iar p e n tru noi toţi cei de astăzi
cald rugător către M ântuitorul Iisus Hristos.
10. Sfântul ie ra rh G helasie de la Râm eţ — prăznuit la 30 iunie, v ie 
ţu ito r în T ransilvania către sfârşitul veacului al X lV -lea, s-a a ră ta t ales
povăţuitor al preoţilor, călugărilor şi credincioşilor, iar p rin nevoinţele
sale a lu at chip de sfinţenie. A m intirea sa este adeverită de inscripţia
descoperită în vechea biserică a m ănăstirii R âm eţ în care stă scris nu
m ele său şi anul păstoririi ca arhiepiscop. S finţenia vieţii sale, a răm as,
peste veacuri, în evlavia credincioşilor care l-au cinstit şi îl cinstesc ca
sfâ n t pe G helasie de la Râmeţ.
11. Sfântul iera rh Leontie de la R ădăuţi — prăznuit la 1 iulie, a trăit
in prim a ju m ă ta te a veacului al XV -lea, petrecându-şi toată viaţa
în sm erenie şi alese nevoinţe duhovniceşti, p e n tru care a fost înălţat in
scaunul de episcop al R ădăuţilor. Ca arh ip ăsto r a vegheat cu înţelepciu
ne la păstrarea rânduielilor canonice, slujind cu sm erenie şi fiind de fo
los duhovnicesc păstoriţilor săi. R etras din scaunul de episcop al R ădău
ţilor şi prim ind shim a cea m are, a tră it cu adevărat viaţă de înger în
tru p până la trecerea sa la cele veşnice. M ulţi credincioşi au venit şi
s-au închinat sfintelor sale m oaşte în catedrala din Rădăuţi până in anul
1639, cînd, acestea au fost răp ite de năvălitori, cum am intesc cronicile,
neştiindu-se nici azi locul unde au fost duse.
12. B inecredinciosul voievod Ştefan cel M are şi Sfânt — prăzn u it la
2 iulie, a fost un neînfricat ap ărăto r al dreptei credinţe şi ocrotitor al
M oldovei în lunga sa dom nie de la 1457 la 1504. în arm at cu platoşa cre
dinţei în D um nezeu, cu cea a postului şi rugăciunii şi cu m ulte fapte ale
dragostei creştine, bineeredinciosul voievod Ş tefan cel M are şi S fânt s-a
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îng rijit de soarta Bisericii, ridicând din tem elie num eroase lăcaşuri de
închinare, a m iluit pe cei sărm ani şi pe oştenii cu care îm preună, che
m ând m ereu în a ju to r pe M ilostivul D um nezeu, a fost pavăză credinţei
creştine şi hotarelor ţârii. Evlavios şi ru g ăto r voievod, binecredinciosul
Ştefan cel M are şi S fânt şi-a alin at suferinţele şi a găsit cuvânt de zi
dire sufletească la p ărin tele său duhovnicesc sfântul cuvios Daniil Sihas
tru. De la m utarea sa la cele veşnice, am intirea voievodului stă vie in
cinstirea bunilor rom âni de pretu tin d en i, precum flacăra candelei n e 
stinse care-i străju ieşte m orm ântul din ctitoria sa, m ănăstirea Putna.
13.
Sfinţii m artiri-b rân co v en i, C onstantin vodă, cu cei p a tru fii ai
săi, C onstantin, Ştefan, Radu, M atei şi sfetnicul Ianache — prăznuiţi
la 16 august, s-au învrednicit a suferi m oarte m ucenicească p e n tru
dreapta credinţă şi p e n tru neam ul rom ânesc din care au fost odrăsliţi.
Sfântul m artir C onstantin Vodă B râncoveanu, care, cu creştinească în ţe 
lepciune, a cârm uit Ţara Rom ânească vrem e de 25 de ani (1688— 1714),
a strălu cit ca u n m are ocrotitor de cu ltu ră şi artă rom ânească, ridicând,
înneind şi înzestrând num eroase biserici, m ănăstiri şi alte aşezăm inte,
m iluind pe cei săraci şi a ju tân d cu prisosinţă celelalte Biserici O rtodoxe
surori aflate atunci ia grea cum pănă.
Scos din scaunul de dom nie. Sfântul C onstantin Vodă B râncoveanu
a suferit chinuri îm preună cu fiii şi sfetnicul său, la Constantinopol, învrednicindu-se cu toţii să-şi încununeze fru n tea cu coroana sfântă a
m uceniciei p e n tru credinţa ortodoxă pe care a apărat-o şi m ărturisit-o
cu p reţul vieţii.
II
— In anul 1950, odată cu hotărârea de generalizare a cultului
unor sfinţi cu m oaşte in ţara noastră, S fântul Sinod a canonizat cu
cinstire locală doar In unele eparhii şi a înscris în rân d u l sfinţilor pe
unii ierarhi, cuvioşi şi dreptcredincioşi de nearr. rom ân, cu viaţă îm bu
n ătăţită şi care au m ărtu risit dreapta credinţă, unii chiar prin m oarte
m ucenicească.
Sfinţii canonizaţi atunci dc Biserica Ortodoxă Rom ână cu cinstire
locală, su n t urm ătorii :
— S fâ n tu l ierarh losif cel Noti de la Partoş, prăznuit la 15 septem 
brie şi a cărui cinstire se rânduise în cuprinsul M itropoliei B anatului :
— S fin ţii ctivioşi m ărturisitori Visarion, Sofronie şi Sfâ n tu l m uce
nic Oprea, prăznuiţi îm preună la 21 octom brie şi a căror cinstire se râ n 
duise în cuprinsul M itropoliei A rdealului ;
— Sfânttil ierarh Calinic Cernicanul, prăznuit la 11 aprilie şi a că
rui cinstire se rânduise în cuprinsul M itropoliei M unteniei şi Dobrogei şi
a M itropoliei O lteniei ;
— S fin ţii ierarhi şi m ărturisitori Ilie Iorest şi Sava, m itropoliţii A r
dealului, prăznuiţi la 24 aprilie şi a căror cinstire se rânduise num ai în
cuprinsul M itropoliei A rdealului.
în deceniile care au trecu t de la canonizarea acestor sfinţi cu cins
tire locală, s-a constatat, spre slava Sfintei noastre Biserici, că evlavia
pentru ei a depăşit de m ult hotarele eparhiilor în care erau cinstiţi,
credincioşii rom âni din diferite p ărţi ale ţă rii făcând pelerinaje şi r id i
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când rugăciuni de laudă în cinstea acestora, iar celelalte eparhii înscriir.du-le tre p ta t num ele în calendarele lor.
P e n tru toate aceste m otive, precum şi p e n tru faptul că aceşti sfinţi
s u n t rodul spiritu alităţii rom âneşti şi al evlaviei clerului şi credincioşilor
Bisericii noastre ;
L uând act de rezu ltatu l cercetărilor Comisiei pentru canonizarea
sfinţilor rom âni şi văzând că acestea su n t întem eiate pe rânduielile dum 
nezeieştilor părin ţi şi că s-a respectat în tru totul procedura canonică p ri
vind generalizarea cultului sfinţilor aşa cum este dată de Biserică,
S fâ n tu l Sinod, chem ând în ajutor pe Preabunul D um nezeu, a hotă
rât la 20 iunie 1992 ca aceşti sfinţi să fie cinstiţi în întreaga Biserică Or:odoxă Română prin generalizarea cultului lor şi să fis înscrişi în calend a n d tuturor eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române, în zilele care
s-au statornicit, precum şi în cărţile de cidt cu slujbele care li s-ua inzocmit.
III
— în curgerea de două ori m ilenară a istoriei poporului şi Bise
ricii noastre dreptm ăritoare, num eroşi au fost sfinţii odrăsliţi din păm ân
tul rom ânesc care au vieţuit, propovăduit şi au su ferit m artiriu l p e n tru
credinţa creştină în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi a celor născuţi
în alte p ărţi ale lum ii, dar care au predicat şi au fost m artirizaţi în p ă r
ţile noastre, fiind cinstiţi ca sfinţi de către alte Biserici, care i-au în 
scris în sinaxarele, m artirologiile, m inologiile şi calendarele lor.
Este binecunoscut că, d atorită vitregiei vrem urilor de m ult apuse,
m ulte m ărtu rii despre vredniciile poporului nostru dreptcredincios au
tre c u t neobservate sau au fost distruse. Cu toate acestea, a binevoit Mi
lostivul D um nezeu ca m ăcar unii d in tre cei ce au vieţuit, au propovă
d u it sau au su ferit m artiriu l pe păm ân tu l nostru, fie ei rom âni, fie de
alte neam uri, să fie am intiţi în calendarele altor Biserici.
De aceea, încă din prim ăvara anului 1989, Comisia p e n tru canoniza
rea sfinţilor rom âni, pe baza studiilor ce au fost întocm ite de teologii şi
cercetătorii rom âni a făcut propuneri p e n tru înscrierea lor în calendarul
Bisericii O rtodoxe Rom âne, cu cinstire generală.
Ca urm are, la propunerea Comisiei p entru canonizarea sfinţilor ro
m âni şi după rânduiala canonică a S fin te i noastre Biserici, S fântul S i
nod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a hotărât generalizarea în întreaga
noastră Biserică şi înscrierea în calendarele tuturor eparhiilor, la datele
de prăznuire statornicite, a num elor Sfin ţilo r de neam rom ân care au
vieţuit, au propovăduit şi au su ferit m artirm l pentru dreapta credinţă in
spaţiul carpato-danubiano-pontic şi a sfinţilor de alte neam uri, care au
predicat şi au fo st m artirizaţi în părţile noastre, după cum urmează :
Sfinţii m ucenici C laudiu, C astor, Sem pronian şi N icostrat, prăznuiţi
la 9 noiem brie ;
Sfântul cuvios Paisie de la N eam ţ, prăzn u it la 15 noiem brie ;
S fântul m ucenic Dasie, prăzn u it la 20 noiem brie ;
Sfântul m ucenic H erm es, prăzn u it la 31 decem brie ;
Sfântul cuvios A ntip a de la C alapodeşti, prăzn u it la 10 ian u a rie ;
Sfinţii m ucenici Ermil şi S tratonic, prăzn u iţi la 13 ia n u a rie ;
Sfântul B retanion, episcop de Tom is, prăznuit la 25 ian u a rie ;
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Sfântul cuvios Ioan C asian, p răznuit în anii bisecti la 29 februarie,
iar în anii obişnuiţi slujba i se să v ârşe şte la p a v ecern iţa clin 28 feb ru a 
rie ;
Sfântul m ucenic M ontanus, preotul, şi sofia sa M axim a, p răznuiţi
la 26 m artie ;
Sfântul Irineu, episcop de Sirm ium, prăznuit la 6 aprilie ,Sfântul m ucenic Sava de la Buzău, cu prăznuirea la 12 aprilie,Sfântul Teotim , episcop de Tomis, prăznuit la 20 ap rilie ;
Sfinţii m ucenici P asicrat şi V alentin, prăznuiţi la 24 aprilie ;
Sfântul m ucenic Iuliu V eteran u l, p răzn u it la 27 mai ;
Sfinţii m ucenici Zotic, A tal, C am asie şi Filip de la N iculiţel, prâzn uiţi la 4 iunie ;
Sfinţii m ucenici N ican d ru şi M arcian, prăznuiţi la 8 iunie ,S fântul m ucenic Isihie, prăzn u it la 15 iunie,S fântul N iceta de Rem esiana, prăzn u it la 24 iunie
Sfântul m ucenic Ioan cel N ou de la Suceava, a cărui prăzn u ire se
v a face la 24 i u n i e ;
Sfinţii m ucenici E pictet şi A stion, prăznuiţi la 8 i u li e ,Sfântul m ucenic Em ilian de la D urostor, prăznuit la 18 iulie,Sfântul Nifon, p a triarh u l C onstantinopolului, prăzn u it la 11 august ;
Sfinţii m ucenici D onat diaconul, Rom ul preotul, Silvan diaconul şi
V enust, prăzn u iţi la 21 august.
Sfântul m ucenic Lup, p răzn u it la 23 august.
în grai de m inei, deci, să ridicăm acum cântări de laudă că tre aceşti
sfinţi zicând : «Sfinţilor M ucenici, care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încu
n unat, rugaţi pe M ilostivul D um nezeu, să se m iluiască sufletele noastre !».
—
IV — în decursul veacurilor, m ulte Biserici d reptm ăritoare au
aşezat în ceata sfinţilor şi cinstesc, după cuviinţă, pe unii d in tre fiii lor,
care au bineplăcut înaintea lui D um nezeu, prin vieţuirea în H ristos şi
prin m ărtu ria dată despre aceasta, rân d u in d în acelaşi tim p o zi de p răz
nuire p e n tru toţi sfinţii ştiuţi şi neştiuţi, pe care num ai D um nezeu i-a
înscris în C artea aleşilor săi.
Sosit-a deci vrem ea ca şi Biserica Ortodoxă Rom ână să-şi cinstească
după vrednicie pe toţi fiii ei, sfinţi plăm ădiţi de evlavia neam ului rom â
nesc din care au ră să rit m artiri, m ărturisitori, apărători ai dreptei cre 
d inţe şi m ari trăito ri din rân d u rile credincioşilor, cuvioşilor, preoţilor şi
ierarh ilo r care, dintotdeauna, au strălu cit în cununa Bisericii străm oşeşti
iar în cer su n t îm podobiţi cu slavă.
De aceea, luând am inte la credinţa şi dragostea, evlavia şi m ila,
cinstea şi d reptatea şi la d ăru irea şi jertfelnicia neam ului rom ânesc,
care a odrăslit m ulţim e de sfinţi pe care num ai B unul D um nezeu îi ştie
şi îi cunoaşte câţi s u n t ;
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Văzând treb u in ţa rân d u irii unei zile de pom enire a sfinţilor rom âni
aşa cum a fost propusă de Comisia sinodală pentru canonizarea sfin ţilo r
rom âni ;
S fântul Sinod a hotărât, la 20 iunie 1992, ca ds acum şi pcinâ la
sfârşitul veacurilor, in întreaga Biserică Ortodoxă Română, să se num ere
cu sfin ţii şi să se cinstească, diipă pravilă, cu slujbă specială şi cu acatistf
toţi sfinţii din neam ul nostru, ştiu ţi şi neşthiţi, pentru a căror cinstire
se instituie « D u m i n i c a S f i n ţ i l o r R o m â ;i i* care va fi aşezată
in calendarul Bisericii noastre in fiecare an în a doua dum inică după
Pogorârea D uhului Sfâ n t, arătăndu-se prin aceasta lucrarea S fâ n tu lu i
Dtih in Biserica noastră de-a lungul veacurilor.
în această dum inică vor fi am intiţi şi cu evlavie cinstiţi :
— Sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi, slujitori ai Bisericii O rtodoxe
R om âne care s-au săvârşit m uceniceşte şi au m ărtu risit şi au a p ărat cu
jcrtfelnicie credinţa ortodoxă, neam ul şi ţara noastră ;
— Sfinţii cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăin d deplin viaţa
călugărească şi care, p rin pilda vieţii lor şi p rin rugăciune, au h răn it
duhovniceşte pe toţi dreptcredincioşii ;
— Sfinţii m artiri din orice treap tă harică sau stare obştească şi
toţi aceia care prin pătim irile şi sângele lor m artiric au p rim it cununa
sfinţeniei ;
— Sfinţii rom âni ucişi de oştile păgânilor sau ale altor asupritori
de-a lungul veacurilor, precum şi cei care au căzut în luptă cu aceştia
sau în am ară robie p e n tru credinţă, Biserică şi neam ;
— Sfinţii care s-au săvârşit luptând cu arm a cuvântului p e n tru
apărarea credinţei, a Bisericii O rtodoxe şi a binecredincioşilor ei fii. Şi
toţi ceilalţi sfinţi creştini ortodocşi rom âni din toate tim purile şi de
p retutindeni, ştiu ţi şi neştiuţi, care au sporit în dragostea p e n tru Hristos,
a faptei bune, a rugăciunii şi a
v irtu ţii creştine, pe care Dum nezeu i-a
scris în C artea Vieţii.
C ătre toţi aceştia să înălţăm rugăciuni fierbinţi, cu inim ă curată
şi îm preună cu ei să pream ărim pe D um nezeu zicând : «B ucuraţi-vă,
toate cetele sfinţilor rom âni îm preună cu toţi sfinţii, podoaba de m are
p re ţ a Bisericii lui H ristos, cea una d reptm ăritoare !».
*

V estindu-vă toate cele de m ai sus, cu conştiinţa datoriei îm plinite
faţă de înaintaşii noştri, dem ni de cinstire p en tru sfinţenia lor, să în 
dreptăm rugăciuni către A totputernicul D um nezeu, d rep t m ulţum ire
p e n tru toate câte ne-a învrednicit a săvârşi p e n tru slava Bisericii şi a
dreptcredinciosului popor rom ân.
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Şi, p e n tru ca legătura şi com uniunea noastră de rugăciune cu sfinţii
pc care i-am pom enit, — şi cu toţi cei aleşi ştiuţi în totalitatea lor num ai
de preabunul D um nezeu — , să dăinuiască de-a pu ru rea, avem îndato
rirea să păstrăm şi să m ărturisim aceeaşi dreaptă credinţă pe care au
m ărtu risit-o ei, să avem aceeaşi dragoste lucrătoare în fapteie bune de
fiecare zi, şi să propăşim pe calea unităţii, in duhul canonicităţii O rto
doxiei noastre.
Să ţinem m ereu aprinsă candela credinţei străm oşeşti şi a sp iritu a 
lităţii rom âneşti, p e n tru a ne lum ina calea spre m ântuire, nouă şi u rm a 
şilor noştri.
In duhul sobornicităţii ortodoxe, ne-am adunat in această sfântă zi,
la biserica S fântul Spiridon-N ou din Bucureşti, binocrcdincioşi creştini
ortodocşi, preoţi şi ierarhi din toate ţin u tu rile rom âneşti, fru n taşi şi
dregători ai obştei rom âneşti şi iubiţi confraţi in Dem nul nostru Iisus
Hristos, p e n tru ca, p rin rugăciunile pe care le-am în ălţat, să dăm m ărturie
lum ii, şi tu tu ro r celorlalte Biserici O rtodoxe surori, despre hotărârea
noastră de a cinsti după cuviinţă pe aceşti Sfinţi români, aleşi ai iui
Dum nezeu.
H arul D om nului nostru Iisus Hristos, dragostea lui D um nezeu-Tatăl
şi îm părtiişirea S fântului Duh să fie cu noi toţi !
D alu-s-a acest A ct sinodal al Bisericii O rtodoxe A utocefale Rom âne,
în anul m ântuirii una m ie nouă sute nouăzeci şi doi, luna iunie, ziua
douăzegi şi una.
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SFINŢII IN BISERICA ORTODOXA
Încă din prim ele zile ale Bisericii, atât credincioşii care alcătuiau
com unităţile creştine, cât şi shijitorii hirotoniţi ai acestora, păstrau cu
grijă listele sfinţilor locali, com unicându-le com unităţilor bisericeşti
vecine, apoi m arilor centre bisericeşti, din apropiere şi celor din depăr
tare, aşa încât, Bisericile din Răsărit şi din A p u s cunoşteau num ele
şi faptele sfinţilor lor.
Listele de sfin ţi se întocm eau spre a li se face, cu laudă şi cinste,
pom enirea şi spre a li se înălţa rugăciuni, ca unor ajutători şi m ijlo 
citori ai darurilor celor dum nezeieşti pe lângă tronul Celui Prea înalt.
Cataloagele sfinţilor cuprindeau consemnarea zilei sfârşitului lor m artiric, în închisoare, sau în arenele de luptă cu animcdele, care devenea
apoi, zi de cinstire şi pom enire a lor. Pe lângă num ele şi ziua m orţii
sfinţilor, în aceste cataloage se însem nau pe scurt şi faptele, m in u n ile ,
suferinţele, înprejurările m orţii şi, adesea, chiar învăţăturile lor. Aceste
cataloage, în care erau înscrişi la început num ai

m artirii, s-au

n u m it

M artirologii sau A ctele M artirilor. Fiecare Biserică îşi avea M artirologiul
său in epoca persecuţiilor. Din m artirologiile locale s-au form at apoi m ar
tirologiile generale ale Bisericilor din Răsărit şi din A pus, apoi m a rti
rologiile generale ale întregii Biserici. A lă tu ri de m artiri, în M artirologii
au fo st înscrişi, apoi, S fin ţii A postoli, patriarhii, proorocii şi drepţii V echiului Testam ent, apoi părinţii cuvioşi, făcătorii de m in u n i, sfin ţii părinţi
şi m arii dascăli şi ierarhi ai Bisericii şi chiar m arii binefăcători ai cre
dinţei şi ai Bisericii, luptătorii p entru dreapta credinţă dintre ostaşi, îm 
păraţi, regi, principi, dom nitori etc.
De-a lungid secolelor, Bisericile îşi trim iteau reciproc martirologiile,
ceea ce a contribuit la generalizarea venerării lor, dar şi la cunoaşterea
unor pagini de glorie şi de istorie creştină.
Istoria dezvoltării cultului sfinţilor în întreaga Biserică ne arată că,
de la început, fiecare Biserică locală declara şi rânduia pe eroii credinţei
în rândurile sfinţilor. Cel dintâi exem p lu de acest fel ni-l dă Biserica
din Ierusalim care a in stitu it cultid prim ului m artir al Bisericii, al S fâ n 
tului Arhidiacon Ştefan. Aşa au procedat toate Bisericile locale până la
încheierea persecuţiilor.
M oartea martirică, m ucenicia, m ărturisirea lui Hristos până la m oarte
au fost socotite şi au rămas sem ne şi dovezi certe ale sfinţeniei. A lt
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sem n al sfinţeniei s-a socotit a fi viaţa sfântă şi curată, trăită în confor
m itate cu învăţătura evanghelică. Săvârşirea m inunilor a fo st şi este,
de asem enea, un im portant sem n al sfinţeniei creştine.
Apărarea dreptei credinţe îm potriva tăgăduirilor acesteia, lupta p en 
tru triu m fu l adevărului creştin su n t dovezi ale existenţei şi m anifestării
sfinţeniei. Apărarea Bisericii şi a întregii Creştinătăţi sau a O rtodoxiei
îm potriva năvălitorilor şi cotropitorilor, a celor de neam străin sau de
alză religie trebuie privită ca a lt sem n al m anifestării sfin ţen iei creştine.
Pe tem eiul acestor criterii şi a altora de acelaşi fel, credincioşii au
început să aducă un cult de venerare şi de pom enire m artirilor, m ă rtu 
risitorilor, m arilor dascăli ai Bisericii, apărători ai dreptei credinţe îm po
triva ereziilor sau a năvălitorilor şi cotropitorilor necredincioşi. A cest
cult s-a m anifestat, la început, pe plan local, iar după aceea, Biserica
a procedat la extinderea şi chiar generalizarea acestui cult, prin acte
solem ne de canonizare.
Canonizarea unor noi sfin ţi ai Bisericii a fo st şi este, în Biserica
Naţională A utocefală, dreptul S fâ n tu lu i şi Îndreptătorului Sinod al acelei
Biserici, care, p rîn tr-u n A ct solem n, proclamă înscrierea în rândul sfin 
ţilor a acelor creştini sau slujitori hirotoniţi care se bucurau, în mod
statornic şi de o lungă perioadă de tim p, de cinstire şi pom enire din
partea creştinilor ortodocşi p entru faptele lor alese, preţuite de Biserică.
Rânduiala şi regulile canonizării s-au statornicit în secolele X II—X I V t
dar m ai ales după căderea C onstantinopolului sub turci (1453), p rin tr-u n
consens tacit al tuturor Bisericilor Naţionale Autocefale.
Trebuie precizat că Biserica n u a im pus în m od autoritar cinstirea
şi pom enirea prin cult a vreu n u i sfânt, ci, constatând existenţa u nui
astfel de cult, ea a procedat, p o trivit rânduielilor stabilite, la canoni
zarea, p rin tr-u n docum ent solem n, a celui ce s-a învrednicit, pentru m e
ritele sale, de u n asem enea cult.
Poporul nostru dreptm ăritor a dat Bisericii num eroşi sfin ţi chiar
din epoca începuturilor C reştinism ului. A m in tim

astfel

m ucenici

ca

Dasius ( ţ 303), cinstit la 20 noiem brie, Em ilian din D urostorum , m ort
ca m artir în tim pul persecuţiei lui Iulian A postatul (362), cinstit la 18 iulie,
episcopul-m isionar N iceta de Rem esiana, m ucenici ca N ichita R om anul
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sau G otul şi Sava G otul, episcopii Bretanion şi T eotim ai Tom isului,
m ucenicii de la N iculiţel : Zotic, Filip, A tal, Kamasie şi m u lţi alţii.
In epoca de după organizarea ţărilor şi m itropoliilor rom âneşti (sec.
X I V ş.u.), num eroşi rom âni dreptm ăritori, cu viaţă creştină aleasă, su n t
veneraţi ca sfin ţi şi la alte popoare. In tre aceştia se num ără Sfânta
Teofana, fiica dom nitorului Ţării Rom âneşti,

Basarab

I (sec. X IV ),

călugăriţă într-o m ănăstire de lângă V id in şi trecută în rândul sfin ţi
lor nu m u lt tim p după m oarte, S f. Ioan Valahul, ieroschim onahul A ntipa
d in Calapodeşti etc.
In vrem ea păstoririi patriarhului de fericită pom enire, Justinian, la
28 februarie 1950, S fâ n tu l Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, răspun
zând unor repetate şi îndreptăţite cereri şi constatând existenţa unui
cult in ten s adus unor sfin ţi rom âni a procedat la canonizarea acestora
— cu cinstire locală — după cum u rm e a ză : sfin ţii ierarhi Iosif cel
N ou de la Partoş (15 septem brie) şi Calinic de la Cernica (11 aprilie), a
sfinţilor ierarhi şi m ărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici, m itropoliţii A rdealului (24 aprilie) şi sfin ţii cuvioşi m ărturisitori Visarion, So
fronie de la Cioara şi sfâ n tu l m ucenic Oprea (21 octombrie).
T ot la această dată, S fâ n tu l Sinod al Bisericii Otrodoxe Române
a hotărât generalizarea cinstirii, în toată Biserica Românească, a unor
sfin ţi cu m oaşte la noi în ţară : sfânta

m uceniţă

Filofteia,

cuviosul

Nicodim cel S fin ţit, sfântul m ucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cuviosul
Grigorie Decapolitul, cuvioasa Paraschiva cea Nouă

şi cuviosul D im i

trie cel N ou din Basarabi.
In octom brie 1955, au a v u t loc proclamarea noilor sfin ţi, rom âni şi
inaugurarea oficială a cultului lor ca şi solem nităţile legate de e x tin d e 
rea cultului local al sfinţilor cu m oaşte la noi în ţară.
în ultim ii ani, o comisie specială, avându-l în fru n te pe I.P.S. M i
tropolit N estor al O lteniei, lucrând din încredinţarea S fâ n tu lu i Sinod
al Bisericii Ortodoxe Rom âne, a desfăşurat o intensă şi im portantă acti
vitate in vederea pregătirii docum entelor şi studiilor necesare canoni
zării unor sfin ţi rom âni. Aceleiaşi com isii sinodale i-a fo st încredinţată
m isiunea de a pregăti studiile şi docum entele necesare pentru procla
marea solem nă a generalizării cultului Sfinţilor Rom âni, canonizaţi în
1950, şi, p en tru proclamarea generalizării cultului şi înscrierea în calen-
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a

dârele tuturor eparhiilor a sfinţilor autohtoni care au vieţu it, au pro
povăduit şi au su ferit m artiriul p e n tru credinţa creştină

în

spaţiul

carpato-danubiano-pontic şi a celor născuţi în alte părţi, ale lum ii, dar
care au predicat şi au fo st m artirizaţi în părţile noastre, fiin d cinstiţi
ca sfin ţi de alte Biserici şi înscrişi în sinaxarele, martirologiile, m inologiile şi calendarele acestora.
Pe baza propunerilor Comisiei sinodale am intite, S fâ n tu l Sinod al
Bisericii O rtodoxe Române a hotărât, în şedinţa sa din 20 iunie 1992,
canonizarea şi generalizarea cultului urm ătorilor sfin ţi r o m â n i: S fâ n tu l
cuvios Ioan de la Prislop (13 septem brie), S fâ n tu l ierarh m artir A n tim
Ivireanul (27 septem brie), S fin ţii preoţi m ărturisitori Ioan din Galeş
şi Moise M ăcinic din Sibiel (21 octombrie), S fâ n tu l cuvios A ntonie de
la lezeru-V aicea (23 noiem brie), S fâ n tu l cuvios Daniil Sihastrul (ÎS de
cembrie), S fâ n tu l cuvios G herm an din Dobrogea (29 februarie), Sfâ n tu l
ierarh lo sif M ărturistorul din M aram ureş

(24 aprilie), S fâ n tu l ierarh

Ghelasie de la R âm eţ (30 iunie), S fâ n tu l ierarh Leontie de la Rădăuţi
(1 iulie), D reptcredinciosul voievod Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t (2 iidie),
S fâ n tu l cuvios Ioaji-Iacob H ozevitul (5 august), Sfânta cuvioasă Teodora
de la Sihla (7 august) şi S fin ţii m artiri Constantin Vodă Brâncoveanid
cu cei patru fii Constantin, Ş tefan, Radu, M atei şi sfetnicul Ianache
(16 atigust).
In aceeaşi şedinţă, S fâ n tid Sinod a hotărât proclamarea solemnă a
generalizării cultului sfinţilor rom âni canonizaţi în anul 1950 şi pro
clam aţi cu cinstire locală în antd 1955 : S fâ n tu l ierarh losif cel N ou
de la Partoş (15 septem brie), S fin ţii cuvioşi m ărturisitori Visarion,
ironie de la Cioara şi S fâ n tu l m ucenic Oprea (21 octombrie),
Calinic de la Cernica (11 aprilie), S fin ţii ierarhi şi

So-

S fâ n tu l

m ărturisitori

Ilie

lorest şi Sava Brancovici, m itropoliţi ai A rdealului (24 aprile), precum
şi proclamarea generalizării cu ltului sfinţilor autohtoni care au v ie ţu it
în ţara noastră sau, fiin d născuţi în alte părţi, au fost m artirizaţi în
părţile noastre fiin d cinstiţi ca sfin ţi şi de alte Biserici. A ceştia su n t
în num ăr de 24 de sfin ţi, după cum urm ează : S fin ţii m ucenici Claudiu,
Castor, Sem pronian şi N icostrat (9 noiem brie), S fâ n tu l cuvios Paisie de
la N eam ţ (15 noiem brie), S fâ n tid m ucenic Dasie (20 noiem brie), S fâ n tu l
m ucenic H erm es (31 decem brie), S fâ n tu l cuvios A ntipa de la Calapo-
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deşti (10 ianuarie), S fin ţii m ucenici Erm il şi Stratonic (13 ianuarie),
S fâ n tu l B retanion, episcop de Tom is (25 ianuarie), S fâ n tu l cuvios şi
m ărturisitor Ioan Casian (29 februarie),

S fântul

m ucenic

M ontanus,

preotul, şi soţia sa M axim a (26 februarie), Sfâ n tu l Irineu, episcop de
S irm iu m (6 aprilie), S fâ n tu l m ucenic Sava de la B uzău (12 aprilie),
S fâ n tu l Teotim , episcop de Tom is (20 aprilie), S fin ţii m ucenici Pasicrat
şi V alentin (24 aprilie), S fâ n tu l m ucenic Iuliu V eteranul (27 mai), S fin ţii
m ucenici Zotic, A tal, Camasie şi Filip de la N iculiţel (4 iunie), S fin ţii
m ucenici N icandru şi M arcian (8 iunie), S fântul N ifon, patriarhul Constantinopolului (11 iunie), S fâ n tu l m ucenic

Isihie (15 iunie),

S fâ n tu l

N iceta de Rem esiana (24 iunie), S fâ n tu l m ucenic Ioan cel Nou de la
Suceava al cărui cult a fo st generalizat în 1950, iar proclamarea s-a
fă cu t în 1955 (se propune ca data pom enirii să fie înscrisă in calendar
la 24 iunie), S fin ţii m ucenici E pictet şi A stion (8 iulie), S fâ n tid m ucenic
Em ilian de la Durostor (18 iulie), S fin ţii m ucenici Donat, diaconul
Rom ul, preotul, Silvan, diaconul, şi V en u st (21 august), S fâ n tid m ucenic
L up (23 august).
S fâ n tu l Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, in aceeaşi
şedinţă a sa din 20 iunie 1992, proclamarea instituirii «D um inicii S fin 
ţilor Români» care va fi prăznuită in prim a dum inică de după D um inica
Tuturor Sfinţilor.
Aceste even im en te din viaţa Bisericii Ortodoxe Române sunt deo
sebit de im portante p en tru că ele dovedesc profunzim ea şi autenticitatea
trăirii adevărului creştin in ţara noastră, evlavia credincioşilor, cinstirea
pe care o arată învăţăturii dreptm ăritoare, Bisericii pe care Hristos «a
câştigat-o cu însuşi sângele Său» (Fapte 20, 28j.
M ulţum itori fiin d lui D um nezeu, care este *m in u n a t în tru sfin ţii
Lui», că ne-a învrednicit să ajungem a trăi înălţătoare clipe, îm părtăşim
cititorilor revistei şi tuturor credincioşilor binecuvântări arhiereşti, rugând
pe toţi sfin ţii neam ului nostru să mijlocească p en tru noi la Părintele
L um inilor de la care ne vin e to t darul cel desăvârşit şi toată darea cea
bună, precum şi harul care ne sfinţeşte şi ne m ântuieşte pe toţi. A m in .
f
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«M inunat este Dumnezeu întru sfinţii lui,
Dumnezeul lui Israel» (Ps. LXVII, 36).

D octrina sfintei noastre Biserici ne ara tă că suprem a realizare a
personalităţii m orale o găsim în sfinţi. Sfântul este consacrat lui D um 
nezeu, pus in slujba lui Dum nezeu.
A fi vas ales al D om nului im plică obligaţia de a te asem ăna in pu
ritate m orală lui D um nezeu : «...fiţi sfinţi, că Eu, Domnul, su n t sfânt»
(Levitic XI, 45).
P rin taina S fântului Botez toţi creştinii su n t chem aţi la sfinţenie,
,’evenind o creatu ră nouă ce participă la sfinţenia lui Hristos. Să fim
desăvârşiţi, precum T atăl nostru cel din ceruri desăvârşit este.
M odelul neîn trecu t al sfinţeniei este Iisus Hristos, care este desă
vârşirea divină în tru p a tă în chip de om.
S fântul este personalitatea religios-m orală, care întrupează in mod
îiber şi personal pe H ristos, în tr-o dezvoltare consecventă şi arm onică
a întregii fiinţe şi în participarea creatoare la viaţa religios-m orală a
com unităţii creştine
E xistenţa sfinţilor este m ărtu ria p uterii sfinţeniei D om nului Iisus
H ristos asupra um anului şi asupra um anităţii, p rin lucrarea D uhului
Sfânt, a haru lu i dum nezeiesc. E xistenţa sfinţilor dem onstrează că sfin
ţenia dum nezeiască nu s-a în tru p a t p e n tru a răm âne obiect al adorării,
d p e n tru a fortifica m oral om enirea, rodind sfinţi. în fiecare sfâ n t Se
sălăşluieşte Dom nul Iisus Hristos, p rin dum nezeirea şi um anitatea Sa,
sfântă şi sfinţitoare, izvor al darurilor. T itlul de sfânt este recunoscut
tu tu ro r acelor creştini care au avut profundă vieţuire duhovnicească,
precum şi fapte de bu n ătate şi pietate pilduitoare, pe care Biserica îi
identifică şi îi socoteşte vrednici a fi veneraţi în evlavia creştină. S fin
ţenia este iubirea desăvârşită de D um nezeu şi de oam eni şi se dobân
deşte p rin tensiunea m axim ă a trăirii dragostei creştine şi a tu tu ro r va
lenţelor ei.
în sfânta noastră Biserică în toate zilele anului când «se cinstesc
sfinţii, mai vârtos se cinsteşte şi se proslăveşte Dumnezeu» după cum
spune, inspirat, m itropolitul V arlaam al M oldovei2.
Când un m em bru al Bisericii, m u tat din viaţa păm ântească, este r e 
cunoscut ca sfânt, fie şi num ai de o Biserică locală, este recunoscut de
acea Biserică d rep t unul ce a incorporat în persoana sa, în form a cea
mai curată, valorile recunoscute de Biserica universală ca unul ce s-a
înălţat, peste graniţele im puse de egoism, în Dum nezeu Cel atoateiubi:or şi, p rin aceasta, la treap ta universalism ului creştin.
Toţi sfinţii şi-au câştigat această calitate lucrând pentru credincioşi
sau rem arcându-se, p rin viaţa lor de curăţie şi jertfelnicie, în tre cre
dincioşii d in tr-u n anum it loc sau ţinut. Din sfinţi locali ei au devenit
1. M itropolit
C onstantin Pavel
Bucureşti, 1979, p.
2. Învăţătură

dr. N icolae Mladin, Prof. diac. dr. O rest Bucevschi, Prof. dr.
şi Prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă, voi. I,
300—301.
pentru tofi slinfii, în Cazania — 1643, ed. Bucureşti, 1943, p. 1 IX
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sfinţi universali. D ar au aju n s la această sfinţire p e n tru curăţia dobân
dită de ei in tr-u n anum it loc, p e n tru m ucenicia lor, sau p e n tru faptele
lor de a ju to rare p e n tru dreap ta credinţă m ărturisită pretutindeni, p u 
tân d fi im itate de credincioşii din orice loc. Ei au îm plinit, în tr-u n
anum e loc sau ţin u t, în v ăţătu rile dreptei credinţe universale. Toţi sfin
ţii su n t locali p rin faptul că lucrează in tr-u n anum it loc p e n tru credinţa
universală pe care o slujesc în acel loc. Toţi se um plu de acelaşi H ris
tos care străluceşte p rin fiinţa lor şi toţi su n t p u rtă to ri ai aceluiaşi D uh
Sfânt.
A stfel şi sfinţii rom âni, fie că au fost m ucenici ai dreptei credinţe
în secolul al V I-lea sau în secolul al X V III-lea, fie că au fost ierarhi
care au lum inat poporul cu cuvântul şi l-au a ju ta t cu fapta, fie că au
fost sihaştri, ajunşi la cea m ai m are în ălţare a fiinţei lor în Dum nezeu.
Cu cât mai m ult se im pun p rin viaţa excepţională în locul in care
trăiesc, cu a tâ t chipul lor iradiază cu m ai m ultă p u tere în Biserica u n i
versală. S u n t adevărate punţi de în fră ţire în tre oam eni şi popoare. Sobornicitatea se în tăreşte p rin ei şi din partea credincioşilor din alte po
poare pe m ăsură ce ei devin cunoscuţi acelora.
Faptele sfinţilor şi vieţuirea lor, strălum inată de prezenţa lui D um 
nezeu în ei, depăşesc d eterm inările locale, ridicându-se la ceea ce poate
fi m odel şi în tă rire p e n tru credincioşii din orice loc ^
încă din secolul al IV-lea, calendarul Bisericii creştine cuprinde
sfinţi care au avut d iferite chem ări, pe care fiecare le-a îm plinit in d u 
hul aceleiaşi nestrăm u tate iubiri faţă de Dum nezeu şi de aproapele.
Unii su n t drepţii din perioada V echiului Testam ent, alţii su n t apostolii
D om nului nostru Iisus H ristos ,apoi ierarhii Bisericii, m onahi, preoţi,
diaconi, laici, m ilitari, agricultori etc. U nii au fost înaintaţi în vârstă,
alţii tineri ; au tră it în m ijlocul lum ii sau în pustie, au v ieţuit în feciorie
sau au fost căsătoriţi ; unii au păşit d in tru început pe calea sfinţeniei,
alţii, p rin adâncă pocăinţă, au devenit din păcătoşi sfinţi, p e n tru fiecare
d in tre ei îm p reju rările vieţii fiind tot atâtea încercări ale pu terii cre
dinţei lor neştirb ite în D um nezeu, ale râvnei către dobândirea sfinţeniei.
încă din secolele IV—V, cuvântul sfânt ajunsese la o precisă con
tu ra re a înţelesului, p ă stra t neschim bat până în zilele noastre.
Când Biserica a câştigat în extensiune, în tim p şi în spaţiu, au ap ă
ru t în m od firesc unele cerinţe de diferenţiere în organizare, Bisericile
fiind îm p ărţite terito ria l şi slujind unui popor sau altuia, cu alte cu
vinte devenind locale p rin organizare. A stfel va apărea şi schim bul re 
ciproc de m artirologii, m ai întâi, al num irilor de sfinţi, schim bul de
sinaxare în tre Biserici.
Sfinţii cu renum e deosebit su n t veneraţi astfel şi în alte locuri de
cât acelea unde au fost cinstiţi m ai întâi local.
în B isericile locale şi în m ileniul nostru, în epoci apropiate zilelor
noastre, s-au făcut canonizări, au fost trecute în calendarul local num e
de sfinţi d in tre care unii au trecut, apoi, în calendarul general ortodox.
3.
şi 676.

Pr. prof. dr. D. Stăniloae, Epilog, în Slinfi români..., Bucureşti, 1987, p. 675

SFINŢI ROMANI CANONIZAŢI iN ANUL 1902

2 5

In ultim ele decenii, P a tria rh ia Ecum enică şi Biserica Greacă din
A tena au canonizat («au recunoscut») pe sfinţii Grigorie, episcop de
Assos, Nicodim A ghioritul, Cosma Etolianul, m itropolitul de Pentapolis
X ectarie K efalas, A rsenie de Păros, Pelagia de Tinas, Irina fecioara,
Lydia de Filipi, A ntim K uruklis de Lixuri, arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, cuviosul Evghenie cel T ânăr, Nicolae Cabasila, A rsenie
Capadocianul şi alţii.
în Biserica O rtodoxă Sârbă su n t sfinţi care aU ap ărat cu viaţa lor,
sau au cinstit cu v irtu ţi creştine, Biserica şi ţara lor, m onahi cu m are
reputaţie de sfinţenie. Aceştia au fost ridicaţi în evlavia dreptcredincioşilor p rin tre sfinţii Bisericii, p rin tre sfinţii ocrotitori ai în tregului po
por d in tre care am intim : cuviosul Simeon, cuviosul Sava, m itropolitul
A rsenie, N oul-m ucenic G avriil, m itropolitul M axim şi alţii.
Biserica O rtodoxă B ulgară a introdus în calendar : pe cuviosul Ioan
de Rila, N oul-m ucenic G heorghe din Sredţa, Ignatie de Zagara, cuvio
sul Paisie H ilandarski, episcopul Sofronie V raceanski şi alţii.
Biserica O rtodoxă Rusă, cu p rilejul festivităţilor M ileniului încreştinării ruşilor kieveni, a canonizat prin Act sinodal pe binecredinciosul
cneaz D im itrie Donskoi, cuviosul A ndrei Rubliov, cuviosul M axim G re
cul, m itropolitul M acarie al Moscovei şi a toată Rusia, stareţu l Paisie,
fericita X enia de Petersburg, episcopul Ignatie B rantceaninov, cuviosul
Am brozie de la O ptina şi episcopul Teofan Zăvorâtul.
Din părţile noastre, carpato-danubiano-pontice, au provenit un n u 
m ăr de sfinţi, cinstiţi astăzi de întreaga ortodoxie. De pildă sfinţii m ar
tiri E pictet şi Astion, Dasius, episcopii Tom isului, B retanion şi Teotim ,
m artirii «de la Niculiţel» : Zotic, A tal, Cam asie şi Filip, sfântul citeţ
Sava «Gotul», cuviosul Ioan Casianul şi alţii din prim ul m ileniu. Apoi
avem pe cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tism ana din secolele XIVXV, pe sfântul m ucenic Ioan V alahul, din secolul al X V II-lea, pe cuvioşii am intiţi de m itropolitul Dosoftei al M oldovei la sfârşitu l Proloagelor pe luna decem brie : «Daniil de la V oroneţ şi Rafail de la Agapia...,
Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Epifanie de la V oroneţ,
P artenie de la Agapia, Ioan de la Râşca, arhiepiscopul cel sfân t şi m i
nunat, Inochentie de la Probota... că D um nezeu, Sfinţia Sa, nici un
neam de rodul om enesc pe păm ânt nu lasă nepartinic de d arul S fin ţe
niei Sale. Că peste tot au tins m âna Sa, ş-a deschis tu tu ro r uşa de sp ă
senie...».
în secolul al X lX -lea, m itropolitul V eniam in Costachi cunoştea te x 
tul m itropolitului Dosoftei şi, în anul 1811, relu a form ula acestuia :
«D intru toate neam urile, îşi alege D um nezeu pe robii Săi cei ce u r 
m ează voii şi poruncilor Lui» 4.
D in porunca m itropolitului Sofronie Miclescu, stai-eţul m ănăstirii
Neam ţu, G herasim M iron, la 12 aprilie 1857, a trim is, la cerere, şam be
•J. Vezi volumul V ieţile slinfilor din luna Iui decembrie, M ănăstirea N eam lu,
1811, p. 333.
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lanului C urţii im periale ruseşti, A ndrei Nicolaeviei M uraviev, o listă
cuprinzând num ele a 17 sfinţi rom âni şi Vieţile lor pe scurt ’.
Dezvoltarea organizării bisericeşti din sud-estul Europei, care a d e
term in at constituirea Bisericilor A utocefale în sânul Ortodoxiei, a d e te r
m in a t de asem enea şi o cinstire deosebită a sfinţilor autohtoni. După
m ărtu ria episcopului Iosif al A rgeşului, deşi toţi creştinii cinstesc şi
prăznuiesc pe toţi sfinţii ca pe nişte bineplăcuţi lui D um nezeu, «vase
alese» şi rugători p e n tru păcatele noastre ale tu tu ro r, ei caută a pune
in evidenţă cu deosebită evlavie pe acei sfinţi care se trag, p rin origine,
din ţara sau ţin u tu l lor, ori au m ărtu risit acolo p e n tru H ristos în v re
m uri de tiranie, ori au fost dascăli ai credinţei, au fost arhierei cu cea
mai pilduitoare vieţuire, sau au sihăstrit în acele lo c u rifi. Sfântul V a
sile cel M are, referindu-se la sfântul m ucenic Gordie, scria : «Acest
sfân t s-a născut în oraşul acesta. De aceea îl iubim mai m ult, că este
podoaba noastră şi roadele sfinţeniei lui su n t mai plăcute şi mai folo
sitoare nouă, chiar dacă există roade frum oase şi gustoase şi in alte
părţi».
în acelaşi tim p, în proclam area unui sfânt, sau a mai m ultora, o
Biserică locală ajunge la conştiinţa şi, deci, la perceperea valorilor de
sfinţenie realizate în sânul ei, p rin faptul că u nul sau m ai m ulţi din
m em brii ei şi le-au asim ilat în chip in te g r a l; actul de canonizare, chiar
dacă e al unei Biserici locale, ca în cazul de faţă, la noi, descoperă nişte
valori com une ale întregii Biserici, ca roduri ale D uhului Sfânt, care nu
se îm parte, ci lucrează u n ita r în toată Biserica.
Astfel, în proclam area unui sfân t se descoperă un rod al Bisericii
soborniceşti, o concretizare într-o nouă faţă omenească a spiritualităţii
universale a Bisericii, sau o nouă reflectare, m ai străvezie, a chipului
lui H ristos cel Unul în toată Biserica, şi mai m ult sau m ai p u ţin în ti
p ărit şi în curs de în tip ărire in fiecare m ădular al Bisericii.
Pe de altă parte, prin faptul că respectiva Biserică locală e o parte
a Bisericii Ecum enice, sfinţenia acelui sfânt se comunică, cu toate co
m orile respective ale Bisericii locale, Bisericii Ecumenice, şi in tră în pa
trim oniul ei general. Când un m em bru al Bisericii, m u tat din viaţa pă
m ântească, e recunoscut ca sfânt, fie şi num ai de o Biserică locală, e
recunoscut de acea Biserică d rep t unul ce a încorporat în persoana sa,
în form ă pură, valorile recunoscute de Biserica universală,
ca unul ce
s-a înălţat, peste graniţele puse de egoism, :n D um nezeu cela toate
iubitor şi p rin aceasta la treap ta universalism ului creştin 7.
Ioan K alinderu, în anul 1894, vorbind la Academia R om ână des
pre scrierea episcopului M elhisedec, Viaţa şi m inunile cuvioasei Maicii
noastre Paraschiva, îşi m ărturiseşte, in felul său, speranţa că vor fi ca
nonizaţi sfinţi autohtoni şi ream inteşte faptul că noi, rom ânii, am av u t
atâţia înaintaşi care au fost încununaţi cu aureola sfinţeniei p rin în 
5. Vezi C. Turcu, Daniil Sihastru, în revista «Studii şi cercetări istorice», XX,
1947, p. 258 sq.
6. Pr. prof. dr. Liviu Stan, Despre canonizarea siinţiior în Biserica Ortodoxă,
în «Ortodoxia», II (1950), 2, p. 277.
7. Pr. prof. dr. D. Stăniloaie, Predică rostită la Cernica, luni 24 oct.
1955, în
«B.O.R.», LXXIII (1955), 11— 12, p. 115.
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treaga lor viaţă sau lu crare în sânul poporului dreptcredincios că am
avut în d iferite epoci «oameni iluştri p rin ştiinţă şi pietate..., am avut
şi sihaştri ducând o viaţă tot aşa de ascetică precum cea a sfinţilor din
Tebaida» 8. Aceleaşi în d rep tăţite speranţe, din aceeaşi epocă, se cunosc
din partea lui Bogdan Petriceicu Haşdeu sau Dem ostene Russo. P rofe
sorul C onstantin Erbiceanu arăta, în anul 1905, că din docum ente se
constată că am av u t m ulte figuri duhovniceşti de m are m erit ascetic,
sfinte, precizând mai d ep arte : «Chiar în prezent există asem enea res
pectate persoane în m ănăstirile şi schiturile noastre. Dum nezeu singur
ii va enum era şi glorifica în tre drepţi şi sfinţi» n.
în condiţiile specifice de context istoric, de-a lungul secolelor, po
porul rom ân ortodox a n u trit o autentică, profundă pietate p e n tru un
num ăr bogat de asem enea eroi ai credinţei, fără a se fi procedat la ca
nonizarea oficială până în anii 1955— 1956 şi acum în 1992.
P rin anul 1931, S fântul nostru Sinod hotărâse ca eparhiile să adune
docum entele necesare, «în vederea canonizării m artirilor naţionali, care
au suferit p en tru neam şi credinţă, ca şi aceştia să fie propuşi p e n tru a
se num ăra p rin tre sfinţi».
în toam na anului 1955 Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne
a făcut mai m ulte canonizări de sfinţi rom âni. S-a săvârşit astfel, ca
nonizarea sfântului ierarh Calinic C ernicanul, a sfinţilor ierarhi şi m ăr
turisitori Iorest şi Sava, a cuvioşilor m ărtu risito ri V isarion şi Sofronie,
precum şi a sfântului m ucenic O prea din Săliştea Sibiului. în anul 1956
a avut loc proclam area solem nă a canonizării sfântului ierarh Iosif cel
Nou de la Partoş, m itropolitul Tim işoarei şi a toată ţara B anatului.
P rin canonizare se înţelege actul solemn p rin care Biserica recu
noaşte, declară şi aşază pe eroii dreptei credinţe, adorm iţi in Domnul,
in rândul sfinţilor pe care ea îi venerează. C uvântul «canonizare» vine
de la grecescul canon - catalogul în care se înscriu num ele sfinţilor şi
ziua trecerii lor la cele veşnice spre a li se face, cu laudă şi cinstire, po
m enirea, spre a li se înălţa rugăciuni, ca u nor ajutători şi m ijlocitori ai
d aru rilo r celor dum nezeieşti pe lângă tro n u l Celui Prea în alt
în baza doctrinei creştine, în baza rânduielilor consacrate de tra 
diţia şi de practica bisericească a Ortodoxiei, Sfântul Sinod al unei Bi
serici autocefale este pe deplin com petent şi în d rep tăţit să procedeze
la canonizarea sfinţilor ei, care corespund acestor rânduieli, spre a fi
aşezaţi în rân d u l sau canonul sfinţilor.
Condiţiile de fond su n t :
1. O rtodoxia neîndoielnică a credinţei ;
2. Proslăvirea lui de către Dom nul, cel p u ţin p rin tr-u n u l din u rm ă 
toarele d aru ri sau «puteri» :
a) pu terea de a suferi m oartea m artirică p e n tru dreapta credinţă ;
b) puterea de a în fru n ta orice prim ejdii sau chinuri p e n tru m ă rtu 
risirea dreptei credinţe până la m oarte ;
8. Discursul de recepţie — Episcopul M elhisetlcc — rostii (dc Ion Kalinderu)
in şeclinfa solemnă a A cadem iei Române, Bucureşti, 1894, p. 26.
9. C. Erbiceanu, Un fapt istoric bisericesc din sccoiul al X lV -lca privitor In
români, in «Biserica O rtodoxă Română», XXIX (lSOo), 9, p. 1046.
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c) p u terea de a-şi închina viaţa celei m ai desăvârşite tră iri m orale
şi religioase ;
d) p u terea de a săvârşi m inuni în viaţă sau după m oarte şi
e) puterea de a apăra şi de a sluji cu devotam ent eroic credinţa şi
Biserica Ortodoxă.
3. — R ăspândirea m iresm ei de sfinţenie după m oartea lui şi con
firm area acesteia p rin cultul spontan pe care i-1 acordă poporul c re
dincios, socotindu-1 în rând cu sfinţii. De la îndeplinirea 'acestei con
diţii pot face excepţie m ucenicii dreptei credinţe.
E xistenţa condiţiilor de fond şi anum e existenţa neîndoielnică a
prim ei şi a celei de a treia, — care poate lipsi num ai în cazul m a rtiri
lor — , ca şi a oricăreia d in tre cele enum erate la cea de a doua, în d rep 
tăţeşte au toritatea bisericească, Sfântul Sinod al unei Biserici O rtodoxe
autocefale, să procedeze la actul de canonizare in.
Acum, în anul de graţie 1992, S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom âne, a canonizat cu toată solem nitatea un n u m ăr bogat de sfinţi
autohtoni şi anum e :
1. S fântul cuvios G herm an, secolul IV—V, din Dacia pontică (Do
brogea) ;
2. S fântul ierarh Ghelasie, secolul XIV, de la R âm eţ — T ransilva
nia :
3. S fântul iera rh Leontie, secolul X IV —XV, de la R ădăuţi ;
4. S fântul Daniil S ihastru, de la V oroneţ ;
5. Sfântul voievod Ş tefan cel M are al Moldovei (+ 2 iulie 1504) ;
6. S fântul cuvios Ioan, secolul XV—XVI, de la Prislop (Ţara H aţe
gului) ;
7. Sfânta cuvioasă Teodora, secolul XVII, de la Sihla (Neamţu) ;
8. Sfinţii m artiri Brâncoveni (15 august 1714) : C onstantin Vodă
şi cei p a tru fii ai săi, C onstantin, Ştefan, Radu, M atei şi sfetnicul Ianache ;
9. S fântul ie ra rh -m a rtir A ntim Ivireanul, m itropolitul Ţ ării Rom â
neşti (septem brie 1716) ;
10. Sfântul ierarh losif, m ărtu risito ru l din
M aram ureş,
secolul
X V II— X V III ;
11. Sfântul m ărtu risito r Ioan, preot din Galeş (Transilvania), se
colul X V III ;
12. Sfântul m ărtu risito r Moise Măcinic, preot din Sibiel (T ransil
vania), secolul X V III ;
13. S fântul cuvios A ntonie, de la Iezerul-V âlcea, secolul X V III ;
14. S fântul cuvios Ioan-Iacob de la Neam ţu (H ozevitul', (5 august
1960).
«M inunat este D um nezeu în tru sfinţii Lui.
«M are eşti, Doam ne, şi m in u n ate su n t lucrurile Tale, şi nici un cu
v â n t nu este de aju n s spre lauda m inunilor Tale».
I N E S T O R
M IT R O P O L IT U L O L T E N IE I.
P R E Ş E D IN T E L E C O M IS IE I S IN O D A L E
P E N T R U C A N O N IZ A R E A
S F IN Ţ IL O R R O M A N I

10. Pr. prof. dr. Liviu Stan, op. cit., p. 272—273 şi 278.

SFÂNT ŞI SFINŢENIE LA ROM ÂNI

1. Sfânt şi sfinţenie
C ultul sfinţilor se întem eiază, în Ortodoxie, pe două adevăruri de
credinţă :
a) C redinţa că omul, îm părtăşindu-se de T ainele Bisericii, prim eşte
h arul ca energie necreată a lui D um nezeu prin care el poate să în ain 
teze in urcuşul său spre D um nezeu şi în com uniune cu Dum nezeu, purificăndu-se progresiv de patim i şi păcate şi îm podobindu-se cu v ir
tuţi :
b) C redinţa că m oartea fizică este doar trecerea de la viaţa tem po
rară la viaţa şi fericirea veşnică îm preună cu sfinţii, în îm părăţia ce
rurilor, pătim ind, cum zice Sf. M axim M ărturisitorul, îndum nezeirea
rea după har.
Cele două adevăruri de credinţă, pe care stă, în Ortodoxie, cultul
sfinţilor au o tem einică bază evanghelică şi apostolică, cum nu au în
sp iritualitatea occidentală, catolică şi protestantă, care a dilu at cate
goria sfinţeniei sau a părăsit-o cu totul. T radiţia Bisericii p rim are des
pre sfinţenie şi cultul sfinţilor, întem eiată pe datele Sfintei S cripturi şi
ale Tradiţiei Apostolice, s-a continuat şi s-a dezvoltat în Biserica O rto
doxă.
D ar ce este sfinţenia şi ce înseam nă sfântul ? Sfinţii P ărin ţi au vă
zut sfinţenia în tr-o m are asem ănare a om ului cu Dum nezeu, p rin cu
răţirea de patim i şi p rin v irtu ţile ce culm inează în iubire cu care se îm 
podobeşte progresiv creştinul. Şi în tru c ât curăţia de patim i şi v irtu ţile
nu se pot dobândi decât p rin energia harului dum nezeiesc care întăreşte
p u terile um ane, asem ănarea înseam nă prezenţă şi lucrare a lui D um 
nezeu in om şi o iradiere a prezenţei lui D um nezeu din om asupra ace
lora cu care el in tră în com uniune pe calea rugăciunii. La cei care se
iubesc, aflându-se în tr-o in terio ritate reciprocă, faţa unuia se im prim ă
de tră să tu rile celailalt şi aceste tră să tu ri iradiază în mod activ din el.
Sfinţii su n t cei ce şi-au d ă ltu it în ei chipul lui H ristos, ceea ce înseam nă
că um anul a fost um p lu t şi copleşit în sfinţi de către divin, încât chi
purile sfinţilor, încă de pe păm ânt, au în ele ceva din înfăţişarea lor din
planul e te rn ită ţii eshatologice, p rin care vor iradia energiile lui D um 
nezeu. în sfinţi tran sp are viaţa etern ă a veacului viitor, viaţă reflectată
din D u m n e z eu 1. B unurile de peste fire, .cum zice Sf. M axim M ărturisi
torul, pe care le dobândesc sfinţii p rin lucrarea harului în ei, au ca chi
puri şi tră să tu ri ce le m anifestă diferite m oduri ale virtuţilor. «Prin
acestea, D um nezeu se face neîncetat om în cei vrednici. F ericit este deci
cel ce L-a prefăcut in sine prin înţelepciune pe Dum nezeu în om. Căci
după ce a îm plinit înfăptuirea acestei taine, pătim eşte prefacerea sa în
Dum nezeu după har, iar acest lucru nu va înceta a se săvârşi pururea» 2.
1. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, Edi•uro Institutului Biblic şi de M isiune al Biserici O rtodoxe Române, Bucureşti, 1978,
-’62.
2. Slântul Maxim M ărturisitorul, Răspuns către Talasie, 22; P.G. 90, col. 321,
Filocalia rom., voi. III, p. 75.
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«Esenţa virtu ţii este C uvântul cel unic al lui D um nezeu ; căci esenţa
tu tu ro r virtu ţilo r este însuşi Dom nul nostru Iisus Hristos» 3.
Sfântul m anifestă constant o sensibilitate aproape sfâşietoare pen
tru sem enii săi, p en tru orice d u rere străină, o sensibilitate mai m are ca
p en tru durerea proprie. Inim a lui arde pentru toată creaţia adică p en 
tru oam eni, p en tru păsări, p e n tru anim ale şi p e n tru
orice făptură.
«A m intirea şi vederea lor îl fac să verse lacrimi. Din m ila lui m are şi
intensă care-i stăpâneşte inim a, şi din m ulta stă ru in ţă în aceasta, i se
înm oaie inim a şi nu mai poate îndura, sau auzi, sau vedea vătăm are
chiar neînsem nată a p ă ru tă în vreo făptură. De aceea se roagă în tot
ceasul cu lacrim i şi p en tru anim ale şi p e n tru duşm ani şi p e n tru cei ce-i
fac rău»
Această sensibilitate m ult sporită a sfântului p e n tru noi oamenii şi
pentru întreaga creaţie este expresia bunătăţii, pu rităţii şi transparenţei
lui care se cer îm părtăşite celor de care el este legat. Pe acestea sfinţii
le au de la Dum nezeu însuşi, care este prezent în ei com unicându-le şi
iradiindu-le în ei. A stfel tran sp aren ţa sfântului este însăşi tran sp aren ţa
lui Dum nezeu în el. Iar aceasta este efectul copleşirii fiinţei sfântului de
către lucrarea harului dum nezeiesc în el, încât poate spune şi el cu Sf.
Apostol Pavel : «M-am răstig n it îm preună cu H ristos ; şi nu eu mai tră 
iesc, ci H ristos trăieşte in mine. Şi viaţa m ea de acum , în trup, o trăiesc
in credinţa în Fiul lui D um nezeu care m -a iubit şi S-a dat pe Sine insuşi p e n tru mine» (Gal. 2, 20). A stfel sfinţii au in tra re la D um nezeu şi
stau în com uniune cu Dum nezeu.
S finţenia vine din predarea totală a creştinului lui Dum nezeu. P re 
darea aceasta către D um nezeu este o au tojertfire sfinţitoare, p e n tru că
este o autotranscedere peste tot ce este relativ. «Orice fiinţă um ană care
se înalţă peste sine spre Persoana Suprem ă, Dum nezeu, şi I se dăruieşte
Aceleia, ren u n ţă la sine, călcând peste ceea ce este egoist, m eschin, in te
res îngust, poftă în d rep tată pasionat spre u n lucru m ărginit. Deci se sfin
ţeşte in trâ n d prin Aceea în tr-o dezm ărginire şi libertate deplină. Se sfin 
ţeşte p e n tru că se u ită pe sine, se în alţă peste sine, în com unicarea sa,
cu adevărat liberă, cu Persoana A bsolută şi din puterea Acesteia care îi
vine din partea Ei în tru întâm pinare. D ar în tru cât prin aceasta se rea 
lizează pe sine în m odul cel mai autentic, se poate spune că, din punct de
vedere al în v ăţătu rii noastre, sfinţenia e realizarea cea mai proprie a
um anului...» •">.
Iar această realizare deplină a um anului în sfinţi şi tra n sp a re n ţă a
com unicării lor cu D um nezeu şi cu sem enii, se a ra tă în mod concret în
aceea că : «în sfân t nu există nim ic trivial, nimic grosolan, nim ic josnic,
nimic afectat, nim ic nesincer. în el se actualizează in grad culm inant de
licateţea, sensibilitatea, tran sp aren ţa, puritatea, sfiala, aten ţia faţă de
taina sem enilor, a tâ t de proprie um anului, p entru că le aduce din co
m unicarea sa cu D um nezeu, Persoana Suprem ă. El sesizează stările de
3. Am bigua ; P.O. 90, col. 1081.
I.
Sfântul Isoac Şirul, Cuv. Cî ; după Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloac, op. cit.,
p. 262—263.
5. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloac, op. cit., p. 267—268.
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et ale celorlalţi şi se fereşte de tot ce le-ar contraria, deşi nu se
fcreşte a-i aju ta să depăşească slăbiciunile lor. El citeşte cea mai p u ţin
articu la tă treb u in ţă a altora şi o îm plineşte prom pt, dar şi im p urităţile
h r , oricât de abil ascunse, exercitând o acţiune purificatoare, chiar p rin
p u terea delicată a p u rităţii sale. Din el iradiază continuu un duh de dălu ire , de jertfelnicie faţă de toţi, fără nici o grijă de sine, un duh care
Izrălzeşte pe ceilalţi şi le dă siguranţă că nu su n t singuri» G.
In blândeţea şi în sm erenia sfinţilor sim ţi o putere aju tăto are pecare nici o p u tere din lum e nu o poate încovoia, căci această putere îi
vine sfântului de la D um nezeu, de pe urm a dăruirii lui către El şi din
voinţa lui de a sluji sem enilor, din porunca şi cu trim iterea lui D um ne
zeu ca să se m ântuiască pe ei înşişi şi să slujească pe sem eni ca să se
rr.:ntuiască şi ei. A propiindu-ne de sfinţi, descoperim in ei pilcul b u n ă 
tăţii, al curăţiei şi al p uterii duhovniceşti sub vălul sm ereniei.
M odelul şi sursa de p u tere p e n tru sfinţi este Hristos însuşi, sfinţenia
suprem ă în form ă um ană. Şi dacă H ristos este şi Omul p en tru oam eni in
gradul suprem şi exem plar, la fel şi sfântul, care este creştinul ce şi-a
dăltuit chipul lui H ristos în el, este un om pentru oameni, din puterea
lui H ristos care sălăşluieşte în el. D ar H ristos este Omul p e n tru oameni
in gradul suprem nu ca să ne dispenseze pe noi de datoria de a ne sfinţi,,
ci ca să dobândim şi noi sfinţenia în faţa lui Dum nezeu şi a sem enilor ',
după exem plul sfinţilor, sem enii noştri, care au realizat desăvârşirea în
propria lor fiinţă şi viaţă, îm plinind porunca lui H ristos însuşi : «Fiţi, dar,
desăvârşiţi, precum şi T atăl vostru Cel Ceresc desăvârşit este» (Mat. .'v
48), şi : «Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe M ine însum i, ca şi ei să fie sfinţiţi
in tru adevăr» (Ioan 17, 19).
D ar ce im plică sfinţenia pe care trebuie să o dobândească fiecare
creştin, în calitatea lui de m ădular al T rupului lui Hristos, Biserica ?
a)
S finţenia im plică sălăşluirea lui H ristos prin lucrarea D uhului
Sfânt, adică a puterii şi lucrării dum nezeieşti necreate in cei ce se încor
porează în H ristos ca m ădulare ale T rupului Său tainic, Biserica, prin
Botez, M irungere şi S fânta îm părtăşanie şi răm ân în Biserică prin păs
trarea şi m ărtu risirea dreptei credinţe, îm părtăşindu-se
de
aceleaşi
Sfinte Taine şi îm plinind poruncile lui H ristos prin virtuţi şi fapte bune.
M ântuitorul H ristos însuşi ne încredinţează de acest lucru : «Dacă Mă
iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi T atăl Meu îl va iubi şi vom veni
la el şi vom face lăcaş la el» (Ioan 14, 23). în porunci 11 avem pe Hristos,
de îndată ce ele exprim ă însăşi iubirea lui D um nezeu : «Cel ce are po
runcile Mele şi le păzeşte, acela este cel care Mă iubeşte ; iar cel ce Mă
iubeşte pe M ine va fi iubit de T atăl Meu, şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi
arăta lui» (Ioan 14, 21). Sf. M axim M ărturisitorul, aprofundând cuvintele
Sfintei Scripturi, precizează : «Cuvântul lui D um nezeu şi al T atălui se
află tainic în fiecare d in tre poruncile Sale ; iar Dum nezeu şi T atăl se
află întreg, n edespărţit în întreg C uvântul Său, în chip firesc. Căci cel
ce prim eşte porunca dum nezeiască şi o îm plineşte, prim eşte pe C uvântul
lui Dum nezeu aflător în ea. Iar cel ce a prim it pe C uvântul p rin p o C. Ibidem, p. 2G9.
7. Ibidem, p. 274.
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runci, a p rim it totodată prin El pe Tatăl Care se află în El în chip firesc,
şi pe D uhul Sfânt, care se află în El in chip firesc... A şadar, Cel ce a
p rim it o poruncă şi a îm plinit-o pe ea, a prim it tainic pe S fânta T re
ime»
«C uvântul lui Dum nezeu este cale celor ce străb at bine şi în
chip su sţin u t drum ul virtu ţii p rin fapte şi nu se ab at nici la dreapta
prin slavă deşartă, nici la stânga, p rin aplecarea spre patim i, ci îşi în 
d rea p tă paşii spre Dum nezeu» 9.
Dar sălăşluirea lui H ristos în om, care face posibilă însăşi îm plinirea
poruncilor, este, înainte de toate, harică, începutul acesteia având loc
la botez, cum arată pe larg M arcu A scetul : «Prin Botez se dă în chip
tainic h arul care locuieşte astfel in chip ascuns. Pe urm ă, pe m ăsura îm 
plinirii pocuncilor şi a nădejdii Înţelegătoare, acesta se descoperă celor
ce cred in Dom nul, care a zis : «Cel ce crede în M ine, precum a spus
Scriptura, râu ri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a
spus-o despre D uhul din care vor avea să ia cei ce cred in El»
La fel
spune şi Diadoh al Foticeii : «Harul se ascunde din insăşi clipa în care
ne-am botezat în adâncul m inţii. Dar îşi acoperă prezenţa faţă de sim 
ţirea m inţii. Din m om ent ce începe însă cineva să iubească pe D um nezeu
cu toată hotărârea, o p arte din b u n ătăţile harului in tră in tr-u n chip n e 
g răit în com unicare cu sufletul prin sim ţirea minţii» n .
P rin taina M irungerii şi mai cu seam ă prin S fânta îm părtăşanie se
în tăreşte şi se adânceşte sălăşluirea lui Hristos în noi. Fiecare Taină şi
mai ales îm părtăşirea, cât mai deasă şi cu vrednicie, cu H ristos eu h aris
tie este prilej de reîm prospătare şi adâncire a sălăşluirii lui H ristos în cei
ce silesc să se cureţe de patim i şi cresc în virtuţi.
P rezenţa lucrătoare şi de viaţă făcătoare a lui H ristos în cei care se
alipesc de El este şi o prezenţă reciprocă prin iubirea activă, căci p o ru n 
cile Lui, cerute să fie îm plinite d rep t condiţie a petrecerii Lui în ei şi a
lor în El, su n t poruncile iubirii lui D um nezeu şi ale iubirii lor între ei.
Cei ce se iubesc şi su n t interiori unul altuia şi cresc în această interio rita te pe m ăsura creşterii reciproce in iubire. Dar interioriiatea p rin
iubire nu-i anulează ca persoane şi nici nu-i confundă, ci ii afirm a reci
proc. In relaţia cu Hristos, prin sălăşluirea Lui in ei, cei ce se alipesc de
H ristos răm ân m ereu m lădiţe ale butucului viţei, dar care aduc roadă
m ultă sporind deci în desăvârşire, în sfinţenie (Ioan 15, 5).
Roadele m lădiţelor, răm ânând în butucul viţei p rin lucrarea D uhu
lui Sfânt, su n t : «dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, b u n ă ta 
tea, facerea de bine, înfrânarea» (Gal. 5, 22—23). Iar acestea ara tă pe
om ul resta u ra t şi înnoit, poten ţat continuu, şi, în acelaşi tim p, pe om ul
adevărat, readus la frum useţea lui autentică din starea de învârtoşare şi
opacitate faţă de D um nezeu la care îl adusese păcatul.
S tarea de realizare autentică a um anului in tensiunea lui după D um 
nezeu şi străbaterea acestuia de către h arul dum nezeiesc, îm părtăşit
8. Sf. Maxim M ărturisitorul, Capete teologice (gnostice), II, 71 ; Filocalia rom.,
voi. II, Sibiu, 19-17, p. 193.
9. Ibidem, II. 68 j Filocalia rom., voi. II, p. 192.
10. M arcu Ascetul, Răspuns celor ce se îndoiesc despre dum nezeiescul Botez,
în Filocalia rom., voi. I, ediţia a 11-a, Sibiu, 1947, p. 287—288.
11. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 77; în Filocalia rom., voi. I, p. 369.
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.',ui de către H ristos p rin lucrarea D uhului Sfânt, atestă sălăşluirea
. Hristos in om şi a om ului in H ristos în iubii'e, şi aceasta constituie
- -*<_'nia. Astfel înţeleasă, sfinţenia cuprinde în sine şi categoria eticului,
:
nu un etic care se realizează num ai p rin pu terile om eneşti, ci p rin
. >te puteri în tă rite şi în ălţate p rin puterea lui H ristos sau a D uhului
S finţenia este opusă păcatului, care înseam nă nu num ai absenţa
e ;"tu rilo r om ului pe linia binelui ci şi ieşirea acestuia din com uniunea
m Hristos, lucrător p rin D uhul Lui. Sfinţenia este prezenţa roditoare *i
- :iiă a D uhului lui H ristos în om, care este în acelaşi tim p, şi prezenţa
^--•.icipată a vieţii veşnice în el.
b) Sfinţenia este u n ire în tre curăţie şi lucrarea dum nezeiască in
:m , ară tată de S fântul Apostol Pavel în c u v in te le : «Căci lauda noastră
: ista este : m ărtu ria conştiinţei noastre că ne-am p u rta : in lum e şi mai
i.es la voi, în sfinţenie şi curăţie dum nezeiască, nu în înţelepciune tru ţ>-iscă, ci în h arul lui Dum nezeu» (II Cor. 1, 12). Experierca sfin ţen i:i
.
experierea unei curăţii şi a unei prezenţe a lui Dum nezeu, unite in•■-un întreg.
U nirea d in tre p u rita te şi lucrarea dum nezeiască ce constituie sfin■ r.ia face posibilă actualizarea şi descoperirea tot mai m are a chipului
:: Dum nezeu în om, care devine tot m ai tra n sp a re n t faţă de Dum nezeu
tot m ai deschis tainei fratelui. Astfel, sfinţii su n t tot m ai sensibili la
-r.'zenţa şi lucrarea lui Dum nezeu în ei, şi disponibili p en tru o iubire efi?ntă, slujitoare a sem enilor lor, aflaţi incă pe cale spre patria cea ce_ iscă. Din sfânt iradiază o im perturbabilă linişte şi pace, ca unul ce
in el pe H ristos lucrător, dar, în acelaşi tim p, şi o participare până
lacrim i la durerea celorlalţi. El se odihneşte în stabilitatea iubitoare şi
- :eritoare a lui D um nezeu cel în tru p a t, fiind intre;* stră b ă tu t şi im pri^t de prezenţa lui Dum nezeu, asem enea lui M elchisedec. D ar neclintirea
etern ă în dragostea de D um nezeu şi de oam eni nu exclude p an icip a- lui la d u rerile oam enilor, după cum nici H ristos nu încetează a aduce
r.fa Sa p en tru ei. în E uharistie, şi nici ingerii nu încetează a le oferi
ntinuu asistenţa lor. Sfinţenia este stabilitate neclintită în com uniu- : l lu D um nezeu şi m işcare spre oam eni p e n tru a-i aju ta pe drum ul lor
: yre desăvârşirea eshatologică l2.
P rivind la sfinţi şi invocând aju to ru l lor, creştinii sunt chem aţi la o
n a i m are m ărtu risire a credinţei lor şi la o iubire lucrătoare p e n tru se
menii lor în fapte concrete de slujire. Pe feţele lor trebuie să transpară
'*-? lui H ristos care iradiază a tâ t b u n ătate şi o im perturbabilă linişte şi
- :e, cât şi p articipare la suferinţele şi bucuriile cu rate ale celorlalţi.
c) S finţenia dobândită de sfân t şi la care este chem at tot creştinul este
. participare la sfinţenia sau la p u ritatea plină de taină, prin in fin itatea ei,
lui D um nezeu şi, p rin aceasta, la însăşi viaţa lui Dum nezeu care se face
sim ţită în trăirea aceleiaşi taine şi infinităţi. A ceastă participare este si
m ultană cu uitarea plăcerilor trecătoare şi inferioare ale păcatului, uitare
. re devine statornică în cei care se angajează cu toată fiinţa lor pe caunei vieţi de sfinţenie. Celor care nu se angajează de bună voie şi in•c-gral pe această cale, D um nezeu le trim ite m ustrări şi încercări, care să
12. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, op. cit., voi. I, p. 271.
- O. R. — 3
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le întărească duhul spre a stăpâni asupra tru p u lu i lor, ca să nu m oară
p e n tru D um nezeu şi cu sufletul odată cu m oartea trupului.
D ar sfinţirea şi sfinţenia nu exclud, ci dim potrivă, im plică şi efo r
tul personal, continuu, p e n tru purificare de patim i şi de creştere în v ir
tute. D uhul Sfânt, coborându-se cu toate darurile Sale, la C indzecim e,
peste Apostoli, i-a sfin ţit in mod culm inant im ediat. D ar p ăstrarea sfin
ţeniei nu s-a făcut fără efortul lor de curăţie şi de în tă rire în credinţă. Şi
aceasta s-a făcut de către ei, dar nu fără ajutorul lui D um nezeu, ci cu
aju to ru l lui D um nezeu, cu a tâ t mai eficient acesta cu cât el venea în
mod nem ijlocit de la F iul lui D um nezeu în tru p a t lângă care ei au p e
trecu t m ai m ult de trei ani şi pe C are L-au văzut n u num ai răstig n it ci
şi înviat.
S tarea lor de sfinţire culm inantă s-a a ră tat nu num ai ca p u tere de
convingere unită cu cuvântul lor de propovâduire a Evangheliei care
făcea ca D uhul S fân t să vină peste toţi care ascultau acest cuvânt (Fapte
10, 44), ci şi în fapte de vindecări m inunare şi in alte semne. «Şi tot
sufletul era cuprins de team ă, căci m ulte m inuni şi sem ne se făceau în
Ierusalim prin apostoli şi m are frică îi stăpânea pe toţi» (Fapte 2, 43).
Cu această putere de sus care era în el a vindecat Sfântul Apostol P e tru
pe ologul de la poarta «Frum oasă» a tem plului (Fapte 3, 7) ; cu această
p u tere a vindecat pe b ă trâ n u l paralitic Enea din Lida şi a în v iat pe
la v iţa din Iope (Fapte 9, 34, 40). Aceeaşi putere dum nezeiască ce sălăşiuia in Apostoli i-a scos în chip m inunat cin închisoarea din Ierusalim
(Fapte 5, 19), iar pe Pavel şi pe Sila, din închisoarea din Filipi (Fapte 16,
26). Deci, sfinţenia înseam nă p u tere dum nezeiască lucrătoare in sfinţi.
Acest fapt s-a verificat prin sfinţii care au ap ă ru t în toate generaţiile,
de-a lungul istoriei Bisericii, d intre credincioşii care au asociat, la
harul dum nezeiesc p rim it prin Tainele Bisericii, eforturile lor personale
p en tru o viaţă fără păcate şi patim i 1;î, îm podobită insă cu m ulte vii'tuţi
odrăslite din v irtu ţile teologice.
d)
Sfântul este în general creştinul care a reu şit să se elibereze de
patim i : de lăcom ia de avere, de m âncare şi de plăceri de tot felul, de
orice fel de rău tate, de m ânie şi de m ândrie, de pizm ă şi de duşm ănie ;
este creştinul care a ajuns la o stare de desăvârşită înjrânare, răbdare,
sm erenie şi iubire, la o stare de perm anentă vedere înţelegătoare a lui
Dum nezeu şi de convorbire cu El în ru g ă c iu n e 11. Şi atunci sfinţenia
este dom inaţia spiritului asupra m ateriei, trium ful v irtu ţii asupra p ati
m ilor şi continua creştere în Hristos, «până la sta tu ra b ărbatului desă
vârşit, la m ăsura deplinătăţii lui Hristos» (Efes. 4, 13).
în sfârşit, s-a acum ulat o uriaşă forţă de respingere a oricărei ispite
spre păcat şi patim i şi interes egoist, o uriaşă fo rţă a uitării de sine şi
disponibilitate de slujire a sem enului, o forţă a bunătăţii şi sm ereniei.
Sfântul, şi orice creştin adevărat, a topit în sine orice frică de m oarte,
de nesiguranţa ce o în tre ţin în om toate form ele şi grijile de asigurare
p rin b unuri a şinei proprii. A ceastă forţă acum ulată în sfâ n t este
în tă rire dum nezeiască a spiritului şi prin el a tru p u lu i, este un fel d
13. Idem, Siinlenia in ortodoxie, Sn rev. «Ortodoxia», XXXII
p. 37—38.
14. Ibidem, p. 38.
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cim ent care leagă şi consolidează in tr-u n tot nisipul firii om eneşti, gata
se îm prăştie în orice m om ent. Sfântul este cel ce s-a cucerit pe sine
ca să se dăruiască cu totul lui D um nezeu de la care îi vine toată forţa
ş. disponibilitatea p e n tru sem enii săi ca p en tru Dumnezeu. De aceea
s' nţ i i în general şi m artirii în special n-au cunoscut frica de m oarte
faţa săbiei, a focului, a fiarelor sălbatice şi a duşm anilor de tot
îi iul. Ba mai m ult, in toate m anifestările lor de viaţă, ei au arătat o
rnătate şi o jertfelr.ieie niciodată um brite de ceva, sm erenie şi sobrie
tate în toate, respect şi delicateţe faţă de toţi semenii.
T răsătura dom inantă a sfântului este să facă totul pentru alţii, să
.. .ă lucruri mai presus de cele obişnuite, cu sm erenia că nu le face cu
,::erea sa, ci din dum nezeiască putere suprem ă care este în el şi să nu
.L.-etindă nim ic p e n tru sine, să se considere că a făcut m ai puţin decât
■.jţi şi mai puţin decât era dator să facă (Luca 17, 10). Dar toate acestea
i.in t lucrarea şi expresiile iubirii pe care num ai sfinţii o pot arăta în
: »ittă întinderea ei cu aju to ru l harului dum nezeiesc lucrător in ei.
e)
După m oarte, slinţii continuă să trăiască în Hristos. dar pe un
plan superior. Căci nu pot să n u trăiesc în H ristos şi îm preună cu
h risto s cei care L-au iubit şi L-au dorit cu a tâta ardoare cât au trăit pe
.am ânt şi L-au m ărturisit. D ar nici H ristos care a fost cu ei cât tim p
..u fost pe păm ânt, nu încetează să mai fie cu ei din m om entul m orţii
t trupeşti. Căci după cum ni se spune în Apocalipsă că precum Mielul
oel je rtfit p e n tru păcatele lum ii, Hristos, continuă să existe lângă T ro 
nul Celui Prea înalt, tot aşa şi toţi cei ce au m urit pentru m ărtu ria Lui
i-. află înaintea Lui (Apoc. 7, 9).
S fânta S criptură ne vorbeşte în m ulte rân d u ri despre com uniunea
sfinţilor cu H ristos dincolo de stadiul vieţii păm ânteşti şi despre cin
stirea lor în continuare. A stfel, Sfântul Apostol Pavel înalţă un adevărat
.'v.n al slavei celor care, fiind în viaţă înainte de el, cu puterea lui D um 
nezeu dar şi cu eforturile lor personale, au b iru it slăbiciunile om eneşti,
rtr acum stau in ju ru l lui H ristos dar şi în ju ru l nostru ca un nor dc
m artori şi ca d uhurile drepţilor. El îi pom eneşte pe toţi aceştia în gene
ral, iar pe unii cu num ele lor şi cu faptele lor caracteristice, cu scopul
precis ca să le urm ăm pilda şi ca să-i cinstim . Şi fiindcă H ristos esie
ieri şi astăzi acelaşi şi deci viu, vii în El vor fi şi sfinţii.
Cel ce vieţuieşte în H ristos pe păm ânt va vieţui şi m ai deplin in
I ’ristos după m oarte. Acest lucru ni-1 spune în mod clar S fântul Apostol
Pavel : «Hristos va fi p reaslăvit în tru p u l meu, fie prin viaţă, fie prin
m oarte ; căci mie a vieţui este H ristos şi a m uri este câştig» (Filip. 1,
20— 21). Deşi II cunoaşte şi îl sim te în sine pe Hristos, S fântul Apostol
Pavel aleargă înainte spre ţin ta H ristos : «...alerg după ea s-o cuceresc,
:ntrucât am fost cucerit şi eu de către H ristos Iisus Fraţilor, c;u încă
’iu socotesc să o fi cucerit. D ar una fac : uitân d cele ce su n t în urm a
mea, alerg la ţintă, la răsplata chem ării de sus, a lui Dum nezeu, în tru
H ristos Iisus» (Filip. 3, 12— 14). S fântul Apostol Pavel este conştient că
num ai după m oarte II va avea deplin pe H ristos în el : «Dc toate m -am
păgubit şi le privesc d rep t gunoaie, ca pe H ristos să-L dobândesc ; şi să
mă aflu în tru El... ca să-L cunosc pe El şi p u terea învierii Lui şi să fiu
p rim it p ărtaş la P atim ile Lui şi făcându-m ă asem enea cu El în m oartea
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Lui, să pot ajunge la învierea cea de apoi» (Filip. 3, 8, 9, 10— 11). Ase
m enea sfântului, şi viaţa creştinului pe păm ânt este o dobândire a lui
H ristos şi o alergare continuă după Hristos. După săvârşirea din această
viaţă, această dobândire a lui H ristos este o odihnă a lui H ristos în
sfinţii şi drepţii Săi, şi a lor in El
P rin acelaşi H ristos, sfinţii răm ân şi cu noi în veac, rugându-se
p e n tru noi şi îm preună cu noi lui H ristos. Şi rugăciunea lor p e n tru noi
are putere şi ascultare la Dum nezeu cu care ei sunt în com uniune şi
care sălăşluieşte şi lucrează în ei p e n tru noi care suntem pe drum ul spre
îm părăţia C erurilor. De aceea pe aceştia, adică pe sfinţi, noi creştinii
trebuie să-i cinstim , aşa cum credincioşii contem porani cu Sfântul
Apostol Pavel l-au cinstit pe el, precum au cinstit, de altfel, pe toţi
Sfinţii A postoli şi cum cinsteşte Biserica pe toţi sfinţii săi, atât în
tim pul vieţii lor păm ânteşti, cât şi după aceea. Şi aceasta cu a tâ t mai
m ult cu cât în viaţa lor de după m oarte ei sunt p ururea rugători pen
tru noi la D um nezeu, ca unii ce stau înaintea T ronului lui Hristos, pe
care L -au m ărtu risit şi L-au tră it pe păm ânt între oam eni, având acum
deplin pe H ristos în ei, lu crăto r p rin h aru l Său lti, Biserica este com u
niunea sfinţilor ajunşi deja în P a trie şi a celor aflaţi pe drum spre
Patrie.
Puterea m ijlocitoare a sfinţilor p en tru cei vii, cât şi p e r .r u cei
adorm iţi, la D um nezeu se întem eiază pe însuşirea dobândită, prin harul
dum nezeiesc lucrător in ei, de casnici ai lui Dum nezeu, pe dragostea lor
nesfârşită p e n tru cei răm aşi în viaţă şi pe legătura spirituală care
uneşte pe toţi m em brii Bisericii în tre ei, vii şi m orţi din toate tim purile
(Comuniunea sfinţilor) i;.
P rezenţa lor plină de pu tere în Biserică se m anifestă a tâ t p rin
sfintele lor icoane şi m oaşte, cât şi p rin rugăciunile lor. Ei ne încon
joară, cum spune un m are teolog, cu un nor de rugăciune, cu un nor
al slavei lui D um nezeu care străluceşte în ei. Acest nor de rugăciune -;i
de slavă nu ne separă de H ristos, ci ne apropie de El şi ne uneşte cu
El, căci ca m ijlocitori «ei nu se separă de Unicul M ijlocitor în tre Dum 
nezeu şi oam eni, care este om ul Iisus H ristos Dum nezeu» (I Tim. 2, 5).
Sfinţii su n t casnicii lui Dum nezeu şi prietenii noştri care se roagă cu
noi şi ne a ju tă în m isiunea noastră creştină şi în rap o rtu rile noastre cu
H ristos 1S.
T răind în H ristos şi având în ei pe Hristos, sfinţii sunt m âinile lui
D um nezeu, prin care D um nezeu săvârşeşte lucrările Sale. P e n tru aceasta
este dat sfinţilor să facă fapte de iubire chiar după m oartea lor, nu ca
fapte necesare p e n tru m ântuirea lor — căci această m ântuire este deja
ajunsă — ci pentru a a ju ta pe fraţii lor în calea m ântuirii lor. Sufletul
■care stă în mod individual în faţa lui H ristos nu trebuie să fie izolat.
Fiii oam enilor, care ap arţin aceluiaşi neam omenesc, nu pot şi nu tre 
15. Ibidem, p. -12.
16. Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, N oţiunea de slinţenie şi lor mele de exprim are
a cinstirii slinţilor, în « în d r u m ă r i m is io n a re » , B u c u re ş ti, 1986, p. 769.
17. Ibidem, p. 774.
18. Sergiu Bulgakoff, Ortodoxia, trad. în rom. de N icolae Grosu, Tiparul Tipo
grafiei A rhidiecezane, Sibiu, 1933, p. 152.
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buie să se închidă în sin g u rătatea lor. Şi, în faţa lui Hristos, care ne-a
in v ăţat a spune «Tatăl nostru», noi ne ţinem îm preună, cu toţi fraţii
noştri, în m ăsura în care ei sunt fraţii noştri, adică mai întâi cu sfin
ţii ir>. Acest lucru vrea să-l spună şi adevărul că Biserica întreagă, cu
prinzând pe cei deja ajunşi în Patrie, cât şi pe cei aflaţi pe drum spre
aceasta, este com uniunea sfinţilor.
2. Form e de exprim are a cinstirii sfinţilor
a) O prim ă form ă de exprim are a cinstirii sfinţilor, din partea
creştinilor, de-a lungul tim pului, o constituie, începând din epoca p e r
secuţiilor, strângerea şi păstrarea cu sfinţenie a răm ăşiţelor păm ânteşti
ale m artirilo r şi sfinţilor, prin înm orm ântarea lor cu deosebită cinste
şi evlavie. Acestea erau pentru prim ii creştini «mai de p reţ decât pie
trele preţioase şi mai scum pe decât aurul», cum se exprim ă autorul
ac tului m artiric al S fântului Policarp, episcopul Sm irnei '-20.
b) A doua form ă a cinstirii sfinţilor a fost păstrarea am intirii m uce
nicilor, atât p rin consem narea în scris a vieţii, a faptelor, a m uceniciei
şi a eventualelor m inuni săvârşite de ei, în acte martirice (passines),
care erau citite în adunările liturgice, cât şi prin instituirea sărbătorilo
închinate lor, legate, de regulă, de zilele com em orării anuale a m orţii lor
m artirice.
Sărbătorile su n t cea mai im portantă form ă de m anifestare a cul
tului public al sfinţilor. Acestea su n t cinstiri anuale ale sfinţilor în
ziua m orţii lor m artirice, socotită ca zi de naştere p e n tru viaţa veşnică,
în aceste zile aveau loc adunări liturgice la m orm intele m artirilor. In
acestea se desăvârşea S fânta E uharistie, se citeau actele m artirice sau
însem nările despre pătim irile lor şi despre m oartea respectivilor m ar
tiri, se îm părtăşeau toţi şi se îm bărbătau reciproc în lupta com ună p en 
tru m ărtu risirea şi apărarea credinţei 21.
De altfel, fiecare zi a anului bisericesc a fost consacrată pom enirii
unui m artir, sfânt, sau m ai m ultor sfinţi, de obicei în ziua săvârşirii lor
din această viaţă, socotită ca zi a naşterii lor p e n tru viaţa veşnică în
îm părăţia C erurilor. Biserica nu este lipsită niciodată de sfinţi, după
cum nu este lipsită de h arul D uhului Sfânt, lucrător în ea şi în m em 
brii ci. Ceata sfinţilor, cunoscuţi sau anonim i, se prelungeşte până la
sfârşitul veacurilor.
c) C onstruirea de biserici închinate pom enirii m artirilor şi sfinţilor şi
puse sub hram ul sau ocrotirea lor, precum şi pelerinajele la locurile în
care ei au tră it şi activat sau la bisericile în care se găsesc la loc de cinste
sfintele lor m oaşte, este o altă form ă de exprim are a cinstirii sfinţilor.
P elerinii au co ntribuit cei dintâi la extinderea cultului m artirilo r sau
sfinţilor respectivi, căci duceau cu ei în locurile lor de origine sau de
19. Ibidem, p. 1;>3—154.
20. M artiriul Slântului Policarp, cap. XVIII, în A ctele martirice, traci, do
Pr. prof. Ioan Rămureanu (în «Părinţi şi Scriitori Bisericeşti», nr. II). Editura Insti
tutului Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 33.
21. Pr. Prof. Eno Branişte, Despre cinstirea slinlilor in Biserica Ortodoxă, în
«Ortodoxia», XXXII (1980), nr. 1, p. 47.
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dom iciliu num ele, faim a şi cultul sfinţilor ale căror m orm inte sau m oaşte
le-au vizitat.
Cele dintâi biserici cu hram s-au ridicat în cinstea Maicii D om nu
lui, a S fântului Ioan B otezătorul şi a S finţilor Apostoli. Astfel, la Roma,
chiar în prim a ju m ătate a secolului al IV-lea, s-a construit, în for, Bi
serica S fânta M aria A ntiqua (cea veche), precum şi o basilieă a Sfintei
m uceniţe Agnes (refăcută în secolul al V ll-lea). La C onstantinopol, îm 
p ă ra tu l C onstantin cel M are ridică vestită biserică în cinstea Sfinţilor
Apostoli, m ărită şi refăcută de îm p ăratu l Ju stin ian (527— 565).
R ând pe rân d au a p ă ru t apoi biserici închinate altor sfinţi m ari sau
mici sau m ai m ultor sfinţi in acelaşi tim p, aşa cum se prezintă şi astăzi
m ulte din bisericile noi. Mai târziu, în istoria Bisericii, au a p ă ru t biserici
închinate unor evenim ente m ari din lucrarea m ântuitoare a iui H ristos
(învierea, în ălţarea, Schim barea la F aţă, Botezul Dom nului) sau din
viaţa Maicii D om nului (N aşterea Maicii D om nului, A dorm irea Maicii
Dom nului), sau unor sfinţi m ari (Sfântul Vasile cel M are, Sfinţii Trei Ie
rarhi, S fântul M are M ucenic G heorghe, Sfinţii Îm păraţi C onstantin şi
Elena, S fântul M are M ucenic D im itrie, S fântul Iera rh Nicolae etc.).
d) C ultul sfintelor m oaşte, adică cinstirea răm ăşiţelor păm ânteşti ale
sfinţilor, este o altă form ă a exprim ării cinstirii sfinţilor.
în R ăsărit, la puţin tim p după încetarea persecuţiilor, osem intele
sfinţilor m artiri au început a fi căutate şi dezgropate din locurile unde fu 
seseră îngropaţi aceştia, şi aduse cu cinste în oraşe, mai cu seam ă în ca
pitalele provinciilor şi m etropolelor bisericeşti, ca să li se aducă cinstea
cuvenită de sfinte m oaşte. îndeosebi Constantinopolul, oraş nou, devenit
capitala Im periului de R ăsărit, a p rim it m ulte sfinte m oaşte aduse din
diferite p ărţi ale im periului. A stfel, îm p ăratu l C onstantin a adus la Con
stantinopol m oaştele S fântului Tim otei (356), apoi ale Sfinţilor Apos
toli A ndrei şi Luca de la A lexandria (357) şi le-a aşezat cu cinste in bi
serica S finţilor Apostoli. Acest obicei devine general în secolul al V-lea,
când p a triarh u l Proclu al C onstantinopolului, cu acordul îm păratului
Teodosie II, aduce la C onstantinopol m oaştele S fântului Ioan G ură de
A ur de la Com ana (438). Tot datorită îm păratului Teodosie II, au fost
aduse la A ntiohia m oaştele S fântului Ignatie Teoforul -2.
In perioada cruciadelor, bisericile din Apus s-au îm bogăţit cu m ulte
m oaşte de sfinţi, răp ite de cruciaţi îndeosebi din C onstantinopol, Ierusa
lim şi din alte centre din Asia Mică, vestite p rin num ărul m are de m artiri
şi sfinţi din prim ele secole. A stfel, m oaştele Sfântului Nicolae din M ira
Lichiei au aju n s la Bari, în Italia, m oaştele S fântului Ioan G ură de A ur,
din biserica S finţilor Apostoli din Constantinopol, au ajuns la biserica
S fântului P etru (cea vedic) din Roma etc.
e) Pom enirea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni şi im ne, spre a veni
în a ju to r celor vii ori celor adorm iţi, a tâ t în rugăciuni particu lare dar
mai ales în slujbe ale cultului divin public ortodox, su n t p rin tre form ele
iniţiale ale cinstirii sfinţilor. Tem eiul scripturistic al invocării sfinţilor in
rugăciunile noastre îl constituie cunoscuta viziune a Sfântului Apostol
22. Ibiclvm, p. .30— 51.
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Evanghelistul clin Apocalipsă, in care rugăciunile tu tu ro r sfinţilor,
:e de către un înger pe jertfelnicul de au r dinaintea T ronului ce. se înalţă odată cu fum ul de tăm âie din m âna îngerului înaintea lui
ezeu (Apoc. 8, 3—4). P uterea m ijlocitoare a sfinţilor p e n tru cei
iţi la D um nezeu ,se întem eiază pe situaţia lor privilegiată de cas
ai lui D um nezeu, în care este prezent şi lucrează H ristos însuşi, pe
;ostea lor nem ărginită p e n tru ce răm aşi în viaţă şi pe legătura spiâ u a l ă care uneşte pe toţi m em brii Bisericii în tre ei, vii şi m orţi, din
M ate tim purile. Biserica este în întregim ea ei, adică a celei ajunsă în Pafcie şi a acelei încă pe cale spre Patrie, com uniunea sfinţilor. P rezenţa lor
f iin â de pu tere din puterea lui H ristos ce este in ei, se m anifestă in Bi
serică a tâ t p rin sfintele lor m oaşte şi icoane, cât şi p rin rugăciunile lor,
« prin rugăciunile lor îm preună cu rugăciunile noastre ale tu tu ro r la
Hristos.
Din secolul al IV-lea, diferite categorii de sfinţi erau pom eniţi neno■îinal la L iturghie, în legătură cu aducerea jertfei euharistice, in cadrul
rugăciunii de m ijlocire p e n tru vii şi m orţi (diptice), după sfinţirea d a ru 
rilor cu care se încheie de fap t toate anaforalele liturgice.
Cele mai vechi form ule de invocare a sfinţilor în rugăciunile noastre
sau de rugăciuni la adresa sfinţilor le întâlnim în inscripţiile de pe m or
m intele m artirilo r din catacom be, ca şi în cele de pe vechile sarcofage.
Acestea devin din ce in ce m ai num eroase din secolul al IV -lea inainte.
A parţinând la început diferitelor persoane, aceste form ule şi rugăciuni
de invocare a sfinţilor in tră tre p ta t în serviciul liturgic al Bisericii şi de
vin rugăciune publică şi oficială. Se dezvoltă tre p ta t rugăciuni ale Bise
ricii de invocare a sfinţilor şi im ne de proslăvire a vieţii lor de v irtu te şi
a faptelor m inunate, in trân d în serviciul liturgic al Bisericii.
Cele dintâi im ne închinate sfinţilor, în R ăsărit, sunt unele din tro 
parele Născătoarei de D um nezeu de origine alexandrină-coptă (atribuite
Sfântului C hirii al A lexandriei). In Apus, cei dintâi sfinţi în cinstea că
rora s-au alcătuit rugăciuni, im ne şi slujbe su n t cei locali : S fântul Apos
tol P etru, S fântul L aurenţiu, S fânta M uceniţă Agnes etc. în Apus, abia
din secolul al V H -lea aceste creaţii au in tra t în serviciul liturgic al Bi
sericii.
In R ăsărit, im nele scrise în cinstea şi spre lauda sfinţilor de către
Imnografi sau poeţi bisericeşti încep să p ă tru n d ă în serviciul liturgic al
Bisericii încă din a doua ju m ătate a secolului al IV-lea, mai întâi sub
form a u nor strofe izolate (tropare sau stihiri) şi m ai apoi sub form a unor
creaţii poetice de m are în tin d ere (condace şi canoane imnografice) şi bu
căţi de lectură cuprinzând viaţa şi faptele m inunate ale sfântului sau
sfinţilor (sinaxarele, după peasna a V l-a a Canoanelor) introduse tre p 
tat în slujba vecerniei şi a u treniei şi cu tim pul strânse şi codificate în
cărţile de slujbă num ite M ineie (Antologhioane), precum şi în Triod,
Penticostar şi Octoih. Astfel, fiecare sfâ n t sărb ăto rit a ajuns să aibă un
n u m ă r mai m are sau mai mic de stih iri (imne), tro p ar şi condac proprii,
precum şi canoane şi sinaxar după locul pe care îl ocupă în sp iritu a lita 
tea şi evlavia creştină ortodoxă, a tâ t în rân d u iala vecerniei cât şi in cea
a utreniei. La praznicele Îm părăteşti, la sărbătorile m ari închinate M ai
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cii D om nului, precum şi la sfinţii m ari sau cu polieleu, rânduiala vecer
niei (unită cu Litia) şi cea a utren iei au fost alcătuite în întregim e din
stihiri (imne), tropare, condace şi canoane, svetilne şi laude proprii, in 
spirate din sem nificaţia evenim entelor soteriologice prăznuite sau din
viaţa şi faptele m inunate ale sfinţilor sărbătoriţi, subliniindu-le şi cinstind
pe D um nezeu şi pe sfinţii Săi.
f) Mai târziu s-au adăugat la acestea şi slujbe speciale p e n tru lauda
şi invocarea sfinţilor. Acestea su n t Acatistele şi Paraclisele, creaţii poe
tice alcătuite de diferiţi neo-im nografi.
Acatistele su n t o suită de rugăciuni form ate din condace şi icoase
prin care cerem m ai ales m ijlocirea Maicii D om nului, a Sfinţilor pe
lângă Dum nezeu, spre a ne a ju ta şi a ne izbăvi la vrem e de nevoi şi de
necaz. Ele nu fac p arte din rân duiala celor şapte Laude bisericeşti şi nici
d in celelalte slujbe de peste an, ci se citesc la orice vrem e, în afara cea
surilor de slujbă ale Bisericii sau în continuarea lor, la cererea cred in 
cioşilor şi p e n tru feluritele lor nevoi.
Paraclisele su n t slujbe asem ănătoare acatistelor, p rin care rugăm pe
Maica Dom nului sau pe anum iţi sfinţi să se facă soli ai noştri pe lângă
D um nezeu spre a ne feri şi izbăvi de necazuri, supărări şi nevoi. De
altfel, denum irea însăşi (TapazXvjatî) înseam nă invocare, chem are s tă ru i
toare, rugăciune de m ijlocire. Ele su n t alcătuite din rugăciunile înce
pătoare obişnuite, urm ate de tropare şi condace. P artea specifică a râ n 
duielii Paraclisului o form ează canonul complet de nouă ode sau cântări,
după care se citeşte Evanghelia şi se fac ectenii stăru ito are ca la Litie.
g) Z ugrăvirea chipurilor sfinţilor şi redarea faptelor lor m inunate în
icoane şi în pictura m urală a bisericilor constituie un elem ent im portant
al iconografiei ortodoxe dar şi al spiritualităţii ortodoxe şi nu mai puţin
o form ă im portantă de exprim are a cinstirii sfinţilor şi a păstrării peste
veacuri a m em oriei lor.
h) C instirea deosebită a unor sfinţi s-a exprim at şi prin luarea lor ca
hram uri, patroni sau ocrotitori speciali ai unor biserici, bresle, asociaţii
profesionale sau cooperaţii m eşteşugăreşti, precum şi a unor şcoli teolo
gice, iar acum ai u nor oraşe, in stitu ţii de asistenţă socială, in stituţii sp ita
liceşti, ai u nor şcoli şi institu ţii ale statu lu i etc.
i) Tot o form ă de cinstire a sfinţilor şi de p ă stra re a m em oriei lor în
viaţa creştinilor este adoptarea num elor lor ca num e de botez (num e de
persoane). P rin acestea sfinţii devin m odele de vieţuire creştină şi toto
dată p atroni şi ocrotitori ai persoanelor respective, precum şi îndem nuri
vii p en tru u rm area vieţii şi faptelor lor, în vieţuirea noastră creştină.
Toate form ele de exprim are a cinstirii sfinţilor, precum şi sărbăto
rile p e n tru cinstirea lor 23 au av u t la început un caracter local sau re 
gional, mai ales în tim pul persecuţiilor, m ărginit la locul în care sfinţii
respectivi trăiseră, pătim iseră m artiriu l ori în care li s-au p ă stra t sfin23. Pentru toate formele de exprim are a cinstirii sfinţilor, vezi mai pe larg.
«Îndrumări m isionare*, Bucureşti, 1986, p. 770—780.
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teie lor moaşte. Unii d in tre aceşti sfinţi şi-au p ăstrat şi m ai târziu un
cuit local, regional. Alţii, însă şi-au extins cultul în tr-u n spaţiu mai în 
tins. De pildă, unii sfinţi şi unele sărbători au dobândit un caracter u n iYersal creştin, ca : Sfântul Ştefan, prim ul m artir creştin (27 decem brie),
S fântul Ioan B otezătorul (7 ianuarie, 24 iunie şi 29 august), Sfinţii Apos
toli P etru şi Pavel (29 iunie). Alţi sfinţi au prăznuire în întreaga o rto 
doxie : Sf. M are M ucenic D im itrie (26 octom brie), Sf. M ucenic G heorghe
(2.î aprilie) ş.a.
La ex tinderea sau generalizarea cultului unor sfinţi au contribuit
mai m ulţi factori : renum ele sfinţilor respectivi, pelerinii şi pelerinajele,,
m utarea şi îm părţirea m oaştelor unora d in tre ei, im portanţa m isionară
sau teologică, precum şi im portanţa lor istorică naţională.
3. Sfinţii rom âni
Sfinţii su n t bogăţia şi forţa sp iritu ală a Bisericii întregi, iar în sânul
unei Biserici locale, cum su n t Bisericile O rtodoxe naţionale autocefale,
sfinţii su n t m ărtu ria vie şi concretă a vieţii şi activităţii acesteia în sânul
poporului căruia Biserica îi aparţin e şi în care ea însăşi lucrează sfinţirea
şi m ân tu irea oam enilor.
S-au auzit uneori şi cuvinte de mai puţină p reţuire la adresa po
porului rom ân ortodox, afirm ându-se că acesta nu s-ar fi învrednicit de
cinstea de a fi odrăslit sfinţi din sânul său. Şi aceasta p e n tru că oam eni
străini de noim a sfinţeniei şi cu gânduri neprieteneşti asupra noastră, v o r
fi p u tu t crede că sfinţii adevăraţi su n t num ai cei din calendare, iar negăsindu-se în tre aceştia rom âni, au socotit unii că pe tem eiul acesta n e
pot şi defăim a ca Biserică şi ca popor creştin ortodox.
Intr-adevăr, în calendarele m ultor Biserici O rtodoxe autocefale nu
intâlnim nici un num e de siân t rom ân şi a fost surprinzător faptul că
până aproape de vrem ea noastră, num ai rom ânii nu-şi aveau sfinţii lor
naţionali, pe când celelalte popoare creştine, ruşii, grecii, bulgarii, ungurii,
italienii, francezii, englezii etc., îşi aveau fiecare în parte sfinţii lor.
D ar creştin ătatea întreagă, cea închinătoare la sfinţi, nu-i socoteşte
şi nu-i cinsteşte ca sfinţi num ai pe aceia pe care i-a trecut în calendare
şi în cărţile de cult. In afara n um ărului restrân s al sfinţilor cunoscuţi,
trecuţi în calendare, Biserica cinsteşte şi pe sfinţii neştiuţi, pe toţi care
au bineplăcut lui D um nezeu, fie p rin m oartea m artirică p e n tru credinţă,
fie p rin m ărtu risirea credinţei, p rin întreaga lor viaţă şi fiinţă, fie dând
«lupta cea bună», p u rtân d «războiul cel nevăzut», prin care şi-au dobân
dit «cununa vieţii», podoaba cea netrecătoare a biruinţei duhovniceşti.
D esigur, cete întregi de m artiri au fost u ita te de oameni sau au răm as
ascunse ştiinţei lor. M ulţi venerabili pustnici şi chiar sim pli creştini au
tră it viaţă sfântă şi d in tre aceştia foarte puţini s-au aflat vrednici de
cinstire, ca şi aceia pe care ii găsim în calendare.
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N um ărul cel m are al sfinţilor a râm as învăluit în taină, a răm as n e
cunoscut şi chiar d in tre aceia care au fost ştiuţi şi cinstiţi o vrem e ca
sfinţi, m ulţi au fost daţi uitării. Şi această uitare nu se datoreşte a tâ t lip
sei de evlavie a credincioşilor, ci m ai ales dezastrelor care s-au a b ă tu t
asupra aşezărilor om eneşti, făcându-le să dispară şi ele şi am intirile des
p re binecredincioşii plăcuţi lui D um nezeu, sfinţii, cuvioşii şi cuvioasele
poporului nostru rom ân dreptcredincios. Biserica O rtodoxă nu-i poate
lipsi nici pe aceştia de o cinstire deosebită în tr-u n a din zilele anului bi
sericesc : Dum inica tu tu ro r sfinţilor, in afara zilelor de sărbătoare în 
chinate m ultora d in tre cei cunoscuţi sau păstraţi în evlavia credincioşi
lor.
Sfinţii anonim i, care «şi-n vrem ea de acum m ulţi... su n t de petrec
cu noi, care num ai Dum nezeu ii ştie în inim a lor», precum zice m itropo
litu l Dosoftei al Moldovei, în Vieţile Sfinţilor, tip ărite la Iaşi în I(S8(j
(voi. III, fila 152), sfinţii necunoscuţi, de altfel aceştia fiind cei mai nu m e
roşi, includ în rân d u rile lor şi astăzi, cum au num ărat şi in trecut, m ulte
chipuri sfinte de rom âni. D ar nici sfinţii cunoscuţi pe num e şi cu faptele
lor n-au lipsit niciodată d in tre fiii poporului rom ân şi din nici un ţin u t
Tomânesc. Ba mai m ult, unii d in tre ei sunt în m are cinste şi la alte nea
m u ri şi m ai p uţin cunoscuţi şi cinstiţi la ei acasă.
Peste unii s-a a şte r
n u t uitarea, am intirea lor pierzându-se din cauza vicisitudinilor istoriei
noastre zbucium ate in acest spaţiu prea frum os dar aşezat în calea ră u 
tăţilor, cum zice cronicarul. Pe unii d in tre sfinţii neam ului şi p ăm ân tu 
lui rom ânesc i-au în g h iţit neam urile vecine şi i-au însuşit fie grecii, fie
slavii, grecizându-i sau slavizându-i. Iar pe alţii i-a tre c u t sub tăcere
c red in ţa noastră a rom ânilor, cea plină de discreţie şi neiubitoare de pa
radă. Pe unii nu am îndrăznit să-i cinstim decât foarte târziu sau doar
in zilele noastre, iar pe alţii i-am cinstit şi îi cinstim şi astăzi num ai în
câte o regiune sau ţinut.
Ignorând însă pe sfinţii noştri sau uitându-i, n-am u ita t niciodată pe
sfinţii străini ai neam urilor dim prejurul nostru, al căror cult nu are tot
deauna un caracter universal.
Dacă până aproape de anii 1950, erau cunoscuţi şi cinstiţi in evlavia
credincioşilor ca sfinţi rom âni num ai câteva num e, în tre care Daniil S i
hastrul, despre care ne vorbeşte cronicarul Ion Neculce in tr-u n a din le
gendele sale din O samă de cuvinte, recunoscut ca ata re mai tâ rz iu de
Nicolae Iorga şi D. Russo şi un Ioan, a cărui viaţă i-a scris-o Cariofil,
s p u n â n d d e s p re el că este «singurul sfâ n t rom ân», în anul 1950, sub păs
toria h a rn ic u lu i p a triarh Ju stin ia n M arina (1948— 1977), Sfântul Sinod al
Bisericii O rtodoxe Rom âne, la 28 februarie lf'50, răspunzând u nor repe
tate şi în d rep tăţite cereri ale credincioşilor şi constatând existenţa unui
cult intens adus unor sfinţi rom âni, a procedat la canonizarea acestora cu
cinstire locală, după cum urm ează : Sfinţii Ierarhi Iosif cel Nou de la
Partoş (15 septem brie) şi Calinic de la Cernica (11 aprilie), a S finţilor ieTarhi şi M ărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici, m itropoliţii A rdealu-
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Joi (24 aprilie) şi Sfinţii Cuvioşi M ărturisitori Visarion, Sofronie de la
Cioara şi Sfântul M ucenic Oprea (21 oct.).
Tot la această dată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a
hotărât generalizarea cinstirii, in toată Biserica Rom ânească, a unor sfinţi
cu m oaşte la noi in ţară : S fânta M uceniţă Filofteia, Cuviosul N icodim cel
S jinţil, Sfântul M ucenic Ioan cel N ou de la Suceava, Cuviosul Grigorie
DecapoliUd, Cuvioasa Paraschiva cea Nouă şi Cuviosul D im itrie cel Nou
din Basarabi.
Iar in octom brie 19.35, au avut loc proclam area şi inaugurarea ofi
cială a cultului acestor sfinţi, ca şi solem nităţile legate de extinderea cul
tului local al sfinţilor cu m oaşte în ţara noastră.
în ultim ii ani, din încredinţarea S fântului Sinod al Bisericii O rto
doxe Române, o comisie specială, având în fru n tea ei pe I. P. S. Nestor,
m itropolitul O lteniei, şi-a continuat activitatea pregătind docum entele
şi studiile necesare canonizării unor noi sfin ţi români. Aceleiaşi comisii
sinodale i s-a în cred in ţat şi m isiunea de a pregăti studiile şi docum entele
necesare p en tru generalizarea solem nă a cultului sfinţilor rom âni cano
nizaţi in 1950, precum şi p e n tru proclam area generalizării cultului şi în 
scrierea in calendarele tu tu ro r eparhiilor a sfinţilor autohtoni care au
propovăduit şi au suferit m artiriu l p en tru credinţa creştină in spaţiul <_arpato-danubiano-pontic şi a celor născuţi în alte ţări ale lum ii, d ar care
au predicat şi au fost m artirizaţi în p ărţile noastre, fiind cinstiţi ca sfinţi
in alte Biserici şi înscrişi in sinaxarele, m artirologiile, m inologiile şi ca
lendarele acestora.
A vând în vedere propunerile Comisiei sinodale am intite, Sfântul Si
nod al Bisericii O rtodoxe Rom âne a hotărât, în şedinţa sa din 20 iunie
1992, canonizarea şi generalizarea cultului urm ătorilor sfinţi rom âni :
Sfântul cuvios Ioan de la Prislop (13 se p te m b rie ); Sfântul Ierarh m artir
A n tim lvireanu (27 sept.) ; Sfinţii Preoţi m ărtu risito ri Ioan de la Galeş
şi Moise M ăcinic din Sibiel (21 oct.), Sfântul cuvios Daniil Sihastrul (18
decembrie) ; S fântul cuvios G herm an din Dobrogea (29 februarie) ; S fân
tul Ierarh lo sif M ărturisitorid din M aram ureş (24 aprilie) ; S fântul Ierarh
Ghelasie de la R âm eţ (30 iunie) ; S fântul Ierarh Leontie de la R ădăuţi (1
iulie) ; D reptcredinciosul Voievod Ştefa n cel Mare şi S fâ n t (2 iulie) ;
Sfântul cuvios Ioan Iacob H ozevitul (5 august) ; S fânta cuvioasă Teodora
de la Sihla (7 august) şi Sfinţii m artiri Constantin Vodă Brâncoveanu cu
cei p atru fii : Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul lanache. (16
august).
In aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod a ho tărât şi proclam area solem nă
a generalizării cultului S finţilor rom âni, canonizaţi in 1950 şi proclam aţi
cu cinstire locală în 1955 : Sfântul Ierarh lo sif cel Nou de la Partoş (15
septem brie), Sfinţii cuvioşi m ărtu risito ri Visarion, Sofronie de la Cioara
şi S fântul m ucenic O prea (21 octom brie), Sfântul Calinic de la Cernica
(11 ap rilie ); Sfinţii ierarhi şi m ărtu risito ri Ilie lorest şi Sava Brancovici, m itropoliţi ai A rdealului (24 aprilie).
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Tot acum a fost proclam ată generalizarea cultului sfinţilor autohtoni,
in num ăr de 24, care au vieţu it în ţara noastră sau fiind născuţi în alte
părţi au fost m artirizaţi în părţile noastre, fiind cinstiţi ca sfinţi şi de
alte Biserici 2'1.
De asem enea, în aceeaşi şedinţă a sa, din 20 iunie 1992, Sfântul Si
nod al Bisericii O rtodoxe Rom âne a ho tărât proclam area in stituirii D u
m inicii Tuturor S fin ţilo r Rom âni, care va fi prăznuită în prim a dum inica
de după D um inica T u tu ro r Sfinţilor, adică în a doua D um inică de după
Pogorârea S fântului Duh.
în această D um inică a T u tu ro r S finţilor Rom âni, vor fi am intiţi cu
evlavie şi cinstiţi, după cum se m enţionează in A ctul sinodal din 21 iu 
nie :
— «sfinţii ierarhi, preoţi şi diaconi slujitori ai Bisericii O rtodoxe
Rom âne, care s-au săvârşit m uceniceşte şi au m ărtu risit şi au a p ărat cu
jertfelnice credinţa ortodoxă, neam ul şi ţara noastră» ;
— «sfinţii cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind pe deplin
viaţa călugărească şi care, p rin pilda vieţii lor şi p rin rugăciune neînce
tată au h ră n it duhovniceşte pe toţi credincioşii» ;
— «sfinţii m artiri din orice treap tă harică sau stare obştească şi
toţi aceia care p rin pătim irile şi sângele lor m artiric au p rim it cununa
sfinţeniei» ;
— «sfinţii rom âni ucişi de oştile păgâne sau ale altor asupritori de-a
lungul veacurilor, precum şi cei care au căzut în lu p tă cu aceştia sau în
am ară robie p e n tru credinţă, Biserică şi neam» ;
— «sfinţii care s-au săvârşit luptând cu arm a cuvântului p en tru apă
rarea credinţei, a Bisericii O rtodoxe şi a binecredincioşilor ei fii». Şi toţi
ceilalţi sfinţi creştni ortodocşi rom âni din toate tim purile şi de p re tu tin 
deni, ştiu ţi şi neştiuţi, care au sporit în dragostea p en tru Hristos, în
fapta cea bună, in rugăciuni şi în v irtu ţi creştine, pe care D um nezeu i-a
scris în C artea Vieţii»
C ătre toţi aceştia din neam ul nostru, Biserica noastră O rtodoxă Ro
m ână ne îndeam nă să înălţăm în această Dum inică rugăciuni fierbinţi, cu
inim a curată şi îm preună cu ei să pream ărim pe D um nezeu zicând :
«B ucuraţi-vă toate cetele sfinţilor rom âni, îm preună cu toţi sfinţii, po
doaba de m ult p reţ a Bisericii lui Hristos, cea una d reptm ăritoare ».
4. C onsideraţii finale
în curgerea vrem ii, Bisericile O rtodoxe locale şi-au îm bogăţit tezau
rul spiritual, înscriind în calendarele lor, alături de m arii sfinţi ai O rto
doxiei ecum enice, noi num e de sfinţi din rândul fiilor lor. Aşa a proce
dat şi Biserica O rtodoxă Română.
21.
Vezi numele tuturor acestora la P4'ea Fericitul Patriarh Teoctist, Siintii in
Biserica Ortodoxă. în prezentul num ăr ol revistei, p. 21.
25.
A ct sinodal al Bisericii O rtodoxe A utocefale Române privind canonizarea
unor sfinţi români ('.lin 21 Iunie 1992), p. 10— 11.
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Se ştie din istoria dezvoltării cultului sfinţilor în întreaga Biserică,
că incă de la început, fiecare Biserică locală declara şi rânduia pe eroii
aredinţei în rân d u rile sfinţilor. Cel dintâi exem plu de acest fel ni l-a dat
Biserica din Ierusalim , care a in stitu it cultul prim ului m artir al Bisericii,
al Sfântului A rhîdiacon Ştefan. Aşa au procedat toate Bisericile locale
până la încheierea persecuţiilor îm potriva creştinilor.
M oartea m artirică şi m ărturisirea, chiar până la m oarte, a credinţei
în Hristos şi a A devărului Său dum nezeiesc adus lum ii prin Evanghelia
şi lucrarea Lui m ântuitoare, au fost socotite şi au răm as totdeauna sem ne
şi dovezi sigure ale sfinţeniei. Un a lt sem n al sfinţeniei a fost socotit a
fi viaţa sfântă, curată, tră ită după Evanghelia lui Hristos. Săvârşirea de
rr.inuni încă din viaţă şi după săvârşirea din viaţă a fost şi este, de ase
menea, un im p o rtan t sem n al sfinţeniei creştine şi deci al sfântului.
A părarea dreptei credinţe îm potriva celor ce o tăgăduiesc şi lupta
p e n tru trium ful adevărului creştin care m erge până la m oartea m artirică
sunt dovezi ale m anifestării sfinţeniei şi încredinţări că cei ce le arată
prin fapta vieţii lor, su n t sfinţi şi deci aleşi şi casnici ai lui D um nezeu
incă din viaţa aceasta păm ântească. A părarea Bisericii şi a întregii creş
tinătăţi sau a Ortodoxiei îm potriva năvălitorilor şi cotropitorilor, de neam
străin sau de altă religie, sau fără nici un fel de religie şi duşm ani ai re 
ligiei, în num ele unei ideologii seculare, este a lt sem n al m anifestării sfin
ţeniei crcştine şi m ărtu rie sigură a existenţei sfântului, incă din viaţa
.! 'casta şi anum e dinainte de săvârşirea lui ca om trăind în acest veac.
A vând în vedere accste criterii la îndem âna tuturor, precum şi alie
riterii şi dovezi, credincioşii foarte devrem e au început să aducă un cult
:ie cinstire şi pom enire m artirilo r şi m ărtu risito rilo r p en tru dreapta creiinţă, m arilor dascăli ai Bisericii şi apărători ai dreptei credinţe im po•riva ereziilor şi a cotropitorilor necredincioşi şi barbari. Acest cult s-a
exprim at, la început, pe plan local, iar după aceea Biserica a purces la
rânduirea oficială a cultului respectivului sau respectivilor sfinţi precum
şi la extinderea şi chiar generalizarea acestui cult p rin acte solem ne de
canonizare adică de trecere în rândul sfinţilor a celor care s-au im pus fie
prin sfinţenia vieţii lor, fie p rin m oartea m artirică p en tru credinţă, îie
dând «lupta cea bună», p u rtâ n d «războiul cel nevăzut», p rin care şi-au
dobândit «cunună vieţii», podoaba cea netrecătoare a biruinţei d uhovni
ceşti.
Canonizarea unor noi sfinţi ai Bisericii a fost şi este în Bisericile
O rtodoxe A utocefale, d reptul şi prerogativa S fântului Sinod al acelei B i
serici O rtodoxe care, p rin tr-u n Act solem n, proclam ă introducerea în r â n 
dul sfinţilor a acelor creştini sau slujitori hirotoniţi din rândul m onahilor,
al episcopilor, preoţilor şi diaconilor care s-au bucurat, în mod statornic
şi pe o lungă duratei de tim p, de cinstire şi pom enire ca sfinţi din partea
credincioşilor creştini ortodocşi, p e n tru faptele lor de tră ire în H ristos
şi de m ărtu risire a lui H ristos p rin întreaga lor viaţă, preţuire de Bise
rică ca fiind sem ne şi m anifestări ale sfinţeniei.

4 6

BISERICA ORTODOXĂ

K O .M .W .A

Regulile canonizării s-au statornicit în secolele X II—XIV, dar mai
ales după căderea C onstantinopolului sub turci (14.">3), p rin tr-u n consens
tacit al tu tu ro r Bisericilor O rtodoxe Naţionale Autocefale. Dar aceste re 
guli n-au fost aplicate m ecanic de către Biserică. T rebuie precizat că B i
serica nu a im pus cinstirea şi pom enirea vreunui sfânt, ci, totdeauna,
constatând existenţa unei astfel de cinstiri în m asa credincioşilor, ea, B i
serica, a procedat, potrivit rânduielilor stabilite la canonizarea, prin
tr-u n docum ent solem n, a celui care s-a învrednicit de un astfel de cult,
pen tru vredniciile lui.
A stfel, S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, în şedinţa din
20 iunie 1992, pe baza rezultatelor cercetărilor şi propunerilor Comisiei
sinodale a procedat la canonizarea unor sfinţi rom âni, care se bucurau
deja de o cinstire a sfinţeniei lor p rin aplicarea cunoscutelor criterii sau
reguli de fond p e n tru constatarea sfinţeniei : 1) m oartea m artirică, ca
sem n doveditor al sfinţeniei şi dovada completei lepădări de sine şi m ăr
turia cea m ai sigură a credinţei desăvârşite ; 2) pătim irile p e n tru H ris
tos şi Biserica Sa, încheiate adesea p rin m oarte, ca dovadă de neînlocuit a sfinţeniei ; 3) m ărtu risirea neînfricată a dreptei credinţe în faţa
oricărei ispite sau am eninţări care putea atrage după sine pătim iri
crunte şi chiar m oartea prin chinuri fizice sau m orale, exilul, tem niţa şi
alte suplicii, suportate cu bărbăţie ; 4) săvârşirea de m inuni, i’ie în tim 
pul vieţii păm ânteşti, fie după m oarte ; 7>) lupta de ap ărare p e n tru b i
ruinţa dreptei credinţe, deci lu p ta p e n tru Biserică cu care este dator
orice credincios, după pu terile lui ; 6) ortodoxia credinţei şi vieţuirii
creştine, şi, în sfârşit, 7) nestricăciunea tru p u lu i sfân tu lu i după săv âr
şirea lui din viaţă, care poate fi un accesoriu al sem nelor principale ale
sfinţeniei 2G.
în hotărârea sa, S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne a
constatat că toţi cei propuşi spre canonizare «au in tra t şi s-au p ă stra t
în conştiinţa Bisericii şi în evlavia păstorilor şi păstoriţilor p rin m ă rtu ri
sirea totală şi neîndoielnică a ortodoxiei credinţei lor, prin vieţuire
creştină pilduitoare până la m ăsura sfinţeniei, unii d in tre ei suferind
m oarte m artirică, alţii în fru n tâ n d orice prim ejdii şi pătim iri p en tru
m ărturisirea dreptei credinţe, iar alţii învrednicindu-se de la D um nezeu
cu d arul facerii de m inuni, toţi laolaltă slujind şi apărând Biserica,
dreapta credinţă şi poporul din care au odrăsluit»
R ecunoscându-le darul sfinţeniei cu care s-au învrednicit şi luând
am inte la evlavia pe care le-o ara tă clerul şi credincioşii noştri şi p u r
tând grijă de creşterea duhovnicească şi întărirea în credinţa ortodoxă
a întregii obşti creştine rom âneşti, S fântul Sinod al Bisericii, în şedinţa
din 20 iunie 1992, după invocarea ajutorului lui D um nezeu, pe tem eiul
26. Pr. Prof. Liviu Stan, Despre canonizarea siintilor în Biserica Ortodoxă, mss.
dact., p. 1—5 şi 10— 11.
27. Din A ctul sinodal al Biscricii O rtodoxe A utocefale Române, privind cano
nizarea unor sfinţi români, din 20—21 Iunie 1992, p. 3— 1.
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A şezăm intelor dum nezeieştilor P ărin ţi şi respectând in tru totul rânduiala
canonică a S fintei Biserici Ortodoxe, a ho tărât ca cei propuşi, să fie cin
stiţi ca sfinţi in intreaga Biserică O rtodoxă Rom ână şi să fie înscrişi in
calendar în zilele care s-au rân d u it, întocm indu-li-se sinaxare, slujbe
şi zugrăvindu-li-se chipul în ico a n e 2f<. Iar p rin A ctul sinodal din 21 iu
nie 1992, S fântul Sinod vesteşte şi proclam ă solem n şi canonic aşezarea
lor în rân d u l sfinţilor şi cheam ă pe toţi fiii Bisericii O rtodoxe Rom âne
de pretu tin d en i să le urm eze pilda vieţuirii lor sfinte, invocându-i in
rugăciunile lor 29.
A ctul sinodal reţine, din docum entaţia făcută de Comisia sinodală
privind canonizarea unor noi sfinţi rom âni, din dezbaterile an gajate şi
din ho tărârile luate de S fântul Sinod in şedinţa sa din 20 iunie J 992,
precum şi din tom os-urile p atriarh ale şi sinodale de canonizare, datele
im portante privind viaţa şi activitatea m isionară a acestora, date despre
d ăruirea lor p en tru în tărirea credinţei ortodoxe la cei din neam ul lor şi
m ărturiile sfinţeniei lor în evlavia credincioşilor. Specificul fiecărui
sfânt rom ân va fi exprim at în im nele consacrate (troparul, condacul),
in sinaxarul şi slujba dedicată respectivului sfânt. Toate acestea vor fi
su rp rin se şi înfăţişate în Reportajul consacrat proclam ării solem ne a ge
neralizării cultului sfinţilor rom âni canonizaţi în 1950 şi a celor cano
nizaţi în 1992 despre care vorbeşte A ctul sinodal din 21 iunie 1992.
*
*

Biserica este T rupul lui H ristos extins în tim p şi spaţiu, prin lu 
crarea D uhului Sfânt şi cei care se m ântuiesc în Biserică prim esc puterea
şi viaţa lui H ristos p rin lucrarea D uhului Sfânt. Aceştia su n t îndum ne
zeiţi, devin «dum nezei după har», devin hristoşi în Iisus Hristos, adică
fii după h ar ai lui D um nezeu în Fiul Său în tru p a t, Iisus Hristos.
S finţii su n t cei care, p rin credinţa lor activă şi iubirea lor, au re a 
lizat asem ănarea cu D um nezeu şi au m anifestat chipul lui Dum nezeu
în toată p u terea şi lucrarea lui. Şi aceasta p e n tru că «sfinţii cunosc pe
D um nezeu în prezenţa Lui lucrătoare în ei şi în toată lum ea. îl cunosc
in dulceaţa bunătăţii şi a păcii, in puterea Lui de transform are, de
tran sfig u rare şi de desăvârşire in ei înşişi şi în toate. Căci sfinţenia nu
este ceva static şi individual ci un proces de nesfârşită um anizare creş
tină p rin indum nezeire, ce se realizează in relaţiile d in tre oam eni şi
D um nezeu, d in tre oam enii înşişi şi d in tre ei şi cosmosul în tre g » 30.
F iind sfinţenia suprem ă în form ă um ană, H ristos face posibilă sfin
ţirea şi îndum nezeirea om ului şi, p rin aceasta, existenţa sfinţilor ca p rie 
teni şi casnici ai lui D um nezeu, la care noi alergăm p rin rugăciunile
28. Ibidem, p. 4.
29. Ibidem, p. 5.
30. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I, p. 275.
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noastre p e n tru ajutor, ştiind că în ei este prezent lucrător D um nezeu în 
suşi, p e n tru noi toţi şi p e n tru creaţia întreagă. Căci prin H ristos sfin 
ţenia, ca suprem ă tran sp aren ţă reciprocă a Persoanelor Sfintei Treim i,
ni se com unică nouă oam enilor ca sensibilitate desăvârşită a relaţiei
din tre persoana um ană şi Dum nezeu şi, prin aceasta, şi în tre persoa
nele um ane. Sfinţii su n t aceia care au dobândit, prin lucrarea harului
dum nezeiesc în ei, sensibilitatea desăvârşită a relaţiei d in tre ei şi Dum 
nezeu şi d in tre ei şi noi cei aflaţi încă pe drum spre P atria cerească.
Sfinţenia are atâtea form e de exprim are câţi inşi um ani sunt.
O pere sublim ă a sfinţeniei are totdeauna un caracter individual şi crea
tor. Biserica cunoaşte diverse grade de sfinţenie sau aspecte spirituale :
profeţi, apostoli, m artiri, dascăli, călugări, venerabili ierarhi şi fraţi,
soldaţi şi regi, medici şi anarghiri, oam eni din popor şi dem nitari şi, cu
siguranţă, lista acestora nu este definitivă, — fiecare epocă, dar şi a
noastră, descoperă un nou aspect al sfinţeniei, a lă tu ri de cele ce există
deja. în afară de aceasta, lum ea noastră creştină nu cunoaşte pe toţi
sfinţii : su n t sfinţi pe care D um nezeu însuşi îi lasă necunoscuţi lumii.
Din această pricină există o sărbătoare a tuturor sfinţilor, când se
com em orează şi se cinstesc toţi sfinţii în reuniunea lor şi de asem e
nea în totalitatea lor, care îi cuprinde a tâ t pe cei ce su n t veneraţi cât şi
pe cei ce nu su n t veneraţi, încă, oficial de Biserică. Există, de asem enea,
acum, p rin hotărârea S fântului Sinod al Bisericii noastre din 20 iunie
1992, o sărbătoare a tu tu ro r sfinţilor din neam ul nostru rom ânesc ştiuţi
şi neştiuţi : Dum inica S fin ţilo r Români.
Dum nezeu acordă sfinţilor, precum şi îngerilor Săi, puterea de a
îm plini voia Sa p rin tr-u n a ju to r activ, deşi invizibil, acordat oam enilor.
Ei constituie acea Biserică invizibilă adică Biserica ajunsă deja In Pa
trie, care trăieşte aceeaşi viaţă a lui H ristos cu Biserica de pe păm ânt,
în tre Biserica de pe păm ân t şi cea din cer este nu num ai o solidaritate
ci şi o continuitate. Invocarea sfinţilor de către cei de pe păm ânt în r u 
găciunile lor şi aju to ru l ce-1 prim esc cei de pe păm ân t de la sfinţi prin
care lucrează D um nezeu însuşi, ilustrează şi concretizează continuitatea
de com uniune şi lucrare în tre cele două stadii ale aceleiaşi Biserici, în
calitatea ei de com uniune de viaţă şi lucrare a oam enilor cu Dum nezeu,
in Hristos, p rin lucrarea D uhului Sfânt.
Sfinţii rom âni su n t bogăţia spirituală şi harică a Bisericii O rtodoxe
Rom âne şi m ărtu ria ei în com unitatea ecum enică a Bisericilor O rtodoxe
A utocefale şi autonom e şi, p rin aceasta, forţa ei pe planul creştinătăţii
ecum enice generale.
Pr. prof. dr. DUMITRU RADU

FESTIVITĂŢILE RELIGIOASE PRILEJUITE
DE PROCLAMAREA SOLEMNĂ
A CANONIZĂRII UNOR SFINŢI ROMÂNI
PROCLAMAREA SOLEMNĂ A HOTĂRÂRILOR SFÂNTULUI
SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
BISERICA SFÂ NTU L SPIRIDO N NOU DIN BUCUREŞTI
— 21 IUNIE 1992
N um ărul sfinţilor p rin care neam ul nostru rom ânesc şi-a în tă rit
credinţa şi m isiunea sa în lum e este lung şi im presionant şi nim eni al
tul decât num ai Bunul D um nezeu ştie câţi d intre fiii acestui popor
şi-au înscris num ele ca sfinţi în cartea veşniciei.
D espre sfinţii care au odrăslit din binecuvântatul neam rom ânesc
încă din prim ele zile ale existenţei sale, ca popor rom ân şi creştin to t
odată, puţine su n t m ărtu riile şi num ai credinţa şi tenacitatea istoricilor,
cercetătorilor şi oam enilor Bisericii, lum inaţi de harul S fântului Duh,
mai pot descoperi ceva, aducând raze de lum ină asupra trecutului nos
tru, aşa cum s-a în tâm p lat în mod m inunat la Niculiţel (Dobrogea) în
anul 1972, când au fost descoperite m oaştele sfinţilor m artiri Zotic, Atal,
Filip şi Camasie.
Tim pul, m intea scorm onitoare a oam enilor şi, nu în ultim ul rând,
bunătatea lui D um nezeu au fost darnice cu poporul nostru şi tre p ta t au
început să fie consem nate, în spaţiul carpato-danubiano-pontic, num e de
sfinţi din d iferite stări : m ucenici, m artiri, cuvioşi, cuvioase, m ărtu risi
tori şi alţii, unii in tra ţi în calendarul Bisericii universale, consem naţi ca
atare in M artirologii sau A cte m artirice, alţii cinstiţi de Biserica noas
tră străbună.
Un păm ânt în tru p u l căruia au fost răsădite, pe tem eiul propovăduirii S fântului Apostol A ndrei, atâtea sfinte comori de credinţă în
Dum nezeu şi neîncetată tră ire a Evangheliei şi un popor orientat, prin
tem peram ent, spre cele cereşti, nu putea să nu înscrie în m arele sinax;ir al Ortodoxiei universale num e de cuvioşi, mucenici, m artiri şi m ăr
turisitori ai adevărului evanghelic, pietre de m ult preţ în diadem a Bi
sericii O rtodoxe Rom âne.
3. O . R. — 4
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Şi atunci când peste credinţa noastră ortodoxă străb u n ă şi
peste
m ărturisitorii ei, vieţuind în Dobrogea sau A rdeal, în B anat sau B asa
rabia, în M oldova sau M untenia, s-au ab ătu t aprige prim ejdii şi valuri
de prigoană, jertfe le rom âneşti şi creştin ortodoxe nu au fost lipsă de
pc a lta ru l iubirii de lege, neam şi credinţă.
Este binecunoscut că, în viaţa Ortodoxiei, Biserica nu a cău tat n i
ciodată să im pună cultul sau cinstirea vreunui sfânt ci, atunci când s-a
îm plinit vrem ea, l-a constatat, şi l-a însuşit şi l-a definit ca atare, având
ca tem ei anum ite condiţii de fond consacrate în Biserica O rtodoxă de-c
lungul tim pului.
Pe tem eiul doctrinei, a rânduielilor consacrate în tim p de tradiţie
şi practica bisericească a Ortodoxiei, Sfântului Sinod al oricărei Bise
rici autocefale are Îndreptăţirea să procedeze la canonizarea sfinţilor ei.
Aşa s-a în tâm p lat în anul 1950 când, Sfântul Sinod al Bisericii O r
todoxe Rom âne în urm a unor tem einice şi îndelungate studii, a ho tărât
canonizarea u nor sfinţi rom âni cu cinstire locală precum şi generaliza
rea cultului unor sfinţi cu m oaşte in ţara noastră. H otărârea din anul
1950 a fost pusă în practică în cursul anilor 1955 şi 1956 p rin procla
m area solem nă in cadrul unor festivităţi religioase adecvate, răsp u n 
zând, în ciuda tu tu ro r opreliştilor şi a în teţirii prigoanei com uniste,
dorinţelor şi sentim entelor religioase ale credincioşilor ortodocşi rom âni
in urcuşul lor duhovnicesc pe calea m ântuirii.
Deşi preocupările teologilor şi cercetătorilor Bisericii noastre pen
tru studierea şi aprofundarea vieţii şi activităţii unor personalităţi ale
sp iritu alităţii rom âneşti au continuat iar evlavia poporului a continuat
in linişte să cinstească o serie de cuvioşi, cuvioase, m artiri şi m ă rtu ri
sitori cunoscuţi p e n tru viaţa lor sfântă, anii grei ai persecuţiei şi marginalizării vieţii religioase şi a m anifestării acesteia în form ele sale spe
cifice au îm piedicat iniţierea, aprofundarea şi finalizarea procesului de
canonizare a altor sfinţi rom âni, aşa cum se întâm plase în anii 1950 şi
1955.
Biserica O rtodoxă R om ână a continuat însă, în cum inţenie şi sm e
renie, să lucreze sub um brirea S fântului Duh şi, în tă rită de evlavia po
porului dreptcredincios şi a slujitorilor ei, a adus la lum ină contribuţia
spirituală de valoare a sfinţeniei, adăugând în cartea vieţii şi a nevoinţelor ei noi chipuri venerabile.
F aptul că unele Biserici O rtodoxe surori au introdus în calendarele
lor o dum inică închinată sfinţilor naţionali şi că revendicau în tre sfin
ţii lor pe unii sfinţi de neam rom ân, care şi-au petrecu t viaţa in ţin u tu
rile noastre sau ale lor, a în d re p tăţit Sfântul Sinod al Bisericii Orto
doxe Rom âne să-şi reia preocupările de canonizare a unor sfinţi rom âni
care de veacuri erau cinstiţi ca sfinţi în evlavia poporului nostru drept
credincios, dar care nu fuseseră consacraţi în rândul sfinţilor şi incluş
în calendarul Bisericii p rin tr-u n act form al şi solemn.
Procesul de canonizare a fost relu a t în anul 1989, când, Sfântul Si
nod, la iniţiativa Prea F ericitului P ă rin te P atriarh Teoctist, a institu it <
Comisie de lucru form ată din m em brii Comisiei sinodale p e n tru doctrină
viaţă religioasă şi p e n tru m ănăstiri şi m em brii Comisiei sinodale cano
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nică-juridică şi p e n tru disciplină. Această comisie m ixtă prezidată de
I. P. S. M itropolit N estor al O lteniei a av u t ca obiectiv investigarea şi
studierea posibilităţilor de canonizare a u nor sfinţi rom âni şi de in stitu ire
a serbării D um inicii Sfinţilor Români.
După cercetările prelim inare ale acestei comisii, prelungite pe p a r
cursul anilor 1990 şi 1991, şi care au abordat aspectele istorice, canonice
şi liturgice în legătură cu procedura canonizării de sfinţi şi m odalitatea
înscrierii în calendarul Bisericii şi în cărţile de cult, s-a elaborat o prim ă
listă a personalităţilor asupra cărora să se în d rep te cercetările specialiş
tilor.
Pe baza datelor şi a m aterialelor elaborate, în anul 1991, S fântul Si
nod a in stitu it Comisia specială p en tru canonizarea sfinţilor rom âni, al
c .tuită din 10 m em bri ai S fântului Sinod, sub preşedinţia I.P.S. M itro
polit Nestor al Olteniei, în treg ită cu num eroşi specialişti şi cercetători :
teologi, istorici, oam eni de artă, duhovnici.
Această comisie a aprofundat lu crările prelim inare desfăşurate în
perioada anilor 1990— 1991, studiind vieţile personalităţilor spirituale ale
Ortodoxiei rom âneşti a căror cinstire a in tra t în evlavia poporului rom ân,
definitivând şi propunerile de slujbe, sinaxare, tropare, condace sau
acatiste în vederea supunerii acestora S fântului Sinod spre exam inare.
Astfel, în anul 1991 şi în prim a ju m ă ta te a anului 1992, pe baza m etodologiilor stabilite an terio r şi a recom andărilor făcute de Sfântul Si
nod în această perioadă de tim p, precum şi pe baza sugestiilor şi pro
punerilor form ulate de C entrele eparhiale, presa bisericească a început
să publice num eroase m ateriale în legătură cu sfinţii ce urm au a fi ca
nonizaţi, rcliefându-se contribuţia acestora la dezvoltarea şi zidirea vie
ţii religioase a poporului rom ân, sfinţenia vieţii acestora, cinstirea ca
efinţi de care se bucurau deja în evlavia poporului dreptcredincios, ates
tată docum entar din vrem ea vieţuirii lor sau după m utarea la Domnul.
Ca o concluzie firească a acestei lucrări m igăloase de studiere şi in 
vestigare (cca. 2.000 pagini), Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne,
in ian u arie 1992, constatând stadiul avansat al dem ersurilor Comisiei spe
ciale p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni, a d elim itat priorităţile care tre 
buiau să orienteze lu crările Comisiei în vederea finalizării corespunză
toare a actelor pregătitoare p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni şi
anum e :
— In stituirea şi înscrierea în calendarul Bisericii O rtodoxe Rom âne
a D um inicii Sfinţilor Rom âni ;
— G eneralizarea, în întreaga Biserică O rtodoxă Rom ână şi înscrie
rea în calendarele tu tu ro r eparhiilor, la datele statornicite, a cultului
sfinţilor de neam rom ân, care au vieţuit, au propovăduit şi au suferit
m artiriu l p en tru dreapta credinţă în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi
a sfinţilor de alte neam uri care au predicat şi au fost m artirizaţi in p ă r
ţile noastre, şi care su n t deja cinstiţi de alte Biserici şi înscrişi în calen
darele acestora ;
— C instirea în întreaga Biserică O rtodoxă Română, prin generali
zarea cultului şi înscrierea in calendarele tu tu ro r eparhiilor, in zilele care
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s-au statornicit, a sfinţilor canonizaţi de Sfântul Sinod, cu cinstire lo
cală, în anii 1950— 1955 ;
—
Proclam area canonizării unor sfinţi d in tre fiii neam ului rom â
nesc, cu cinstire în întreaga B iserică O rtodoxă Rom ână şi înscrierea în
calendarul bisericesc la zilele rânduite.
Cu aceste precizări, făcute de S fântul Sinod, Comisia specială p e n 
tru canonizarea sfinţilor rom âni s-a reu n it, apoi, în lunile m artie, a p ri
lie şi iunie 1992 la sediul Cancelariei Sfântului Sinod unde, îm preună cu
un colectiv restrâ n s de specialişti * a purces la redactarea finală a docu
m entelor de lucru ce urm au a fi supuse aprobării S fântului Sinod : Actul
sinodal al Bisericii O rtodoxe R om âne privind canonizarea unor sfinţi ro
m âni, Tom osurile de canonizare, sinaxarele sfinţilor, troparele şi condaccle.
In paralel, potriv it cu recom andările S fântului Sinod, centrele e p a r
hiale au finalizat pictarea icoanelor sfinţilor propuşi p e n tru canonizare.
în ziua de 2 iunie 1992, sub preşedinţia P. F. P ă rin te P a tria rh Teoc
tist, a av u t loc şedinţa P erm anenţei Consiliului N aţional Bisericesc, in
cadrul căreia au fost stabilite detaliile festivităţilor proclam ării solem ne
a canonizării unor sfinţi rom âni ce urm au a se desfăşura la B ucureşti, in
ziua de dum inică, 21 iunie 1992.
în acelaşi tim p, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, constatând
că toate actele pregătitoare p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni au fost
finalizate, a convocat S fântul Sinod în şedinţă de lucru, la reşedinţa pa
tria rh a lă din B ucureşti, în ziua de 19 iunie 1992, având pe ordinea de zi
exam inarea celor 17 referate elaborate de Comisia specială p e n tru cano
nizarea sfinţilor rom âni cu sp rijin u l personalului de specialitate al Can
celariei Sfântului Sinod.
în urm a exam inării am ănunţite a problem elor înscrise pe ordinea de
zi şi aducând, unde a fost necesar, cuvenitele Îndreptări, S fântul Si
nod a adoptat u rm ătoarele h o tărâri :
1. Canonizarea unui n u m ăr de nouăsprezece sfinţi rom âni, cu cinstire
în întreaga Biserică O rtodoxă Rom ână, şi înscrierea lor în calendarul bi
sericesc.
2. G eneralizarea cultului celor şapte sfinţi rom âni canonizaţi in anii
1950— 1955 şi înscrierea lor în calendarele tu tu ro r eparhiilor ia datele
statornicite.
3. înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe R om âne şi generaliza
rea cultului unui num ăr de treizeci şi opt de sfinţi de neam rom ân,
cinstiţi şi de alte B iserici şi care au vieţuit, au propovăduit şi au suferit
m artiriul p e n tru dreap ta credinţă în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi
a sfinţilor de alte neam uri care au predicat şi au fost m artirizaţi în p ă r
ţile noastre.
*
Colectiv restrâns format din : P. S. A rhiereu-vicar Ioachim V aslu ian u l; Pr.
Prof. Dr. Dumitru Radu de la Facultatea de Teologie din B u c u reşti; Pr C onstantin
Pârvu, vicar adm inistrativ la C ancelaria Sfântului S in o d ; Pr. A ugustin Rusu, secretaru l
Cancelariei Sfântului S in o d ; Prof. G heorghe Vasilescu, istoric, iar pentru partea de
cântare psaltică Ierom. prof. Sebastian Barbu Bucur şi Pr. Constantin Drăguşin, com 
pozitor şi dirijorul Coralei patriarhale.
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4.
In stitu irea D um inicii Sfinţilor Rom âni şi înscrierea ei în calenda’ bisericesc, în fiecare an, in a doua dum inică după Pogorârea D uhului
S fâ n t, când se vor num ăra cu sfinţii şi vor fi cinstiţi după pravilă cu
fcujbâ specială toţi sfinţii din neam ul rom ânesc, ştiuţi şi neştiuţi.
Şi în legătură cu această hotărâre au i'ost exam inate şi aprobate : toc o s u l de institu ire a acestei sărbători, sinaxarul, troparul şi condacul zi
lei.
în cadrul aceleiaşi şedinţe a Sfântului Sinod a fost definitivat, aproî-ct si sem nat A ctul sinodal al Bisericii O rtodoxe A utocefale Rom âne penton can o n izarea unor sfinţi rom âni, care consem nează to ate h o tă râ rile de
rr.ai sus p rin care se dă «m ărturie lum ii şi tu tu ro r celorlalte Biserici O r
todoxe surori, despre hotărârea (...) de a cinsti după cuviinţă pe aceşti
sfinţi rom âni aleşi ai lui Dum nezeu».
S fântul Sinod a aprobat apoi icoanele celor 19 sfinţi rom âni canoni
zaţi, precum şi icoana D um inicii S finţilor Rom âni, executate de cunos
cuţi pictori iconari p rin p u rta rea de g rijă a centrelor eparhiale.
D um inica T u tu ro r Sfinţilor a anului 1992, care s-a serbat la 21 iunie,
a fost p e n tru întreaga suflare creştinească şi rom ânească din cuprinsul
Bisericii O rtodoxe Rom âne prilej de m are sărbătoare şi în ălţare duhov
nicească, ocazionat de desfăşurarea festivităţilor religioase de proclam are
solem nă a canonizării unor sfinţi rom âni aşa cum hotărâse S fântul Si
nod în şedinţa sa de lucru din 19 iunie 1992.
încă din prim ele ore ale dim ineţii, liniştea obişnuită de pe Dealul
P atriarhiei a fost alungată de fream ătul num eroşilor credincioşi bucureşteni sau din alte p ărţi ale ţării care, cu evlavie, păşeau spre catedrala pa
triarh ală de unde avea să pornească procesiunea religioasă ocazionată de
proclam area solem nă a canonizării sfinţilor rom âni.
La ora 8,00, m ilitari din Corpul de gardă şi G arnizoana B ucureşti au
fost instalaţi în frum oasele lor costum e de paradă pe traseul C atedrala
i iriarhală —■ Dealul P atriarhiei — str. Bibescu Vodă — Calea Şerban
Vodă — biserica Sf. Spiridon Nou, p e n tru a da onorul şi a cinsti p rin
prezenţa lor acest ra r evenim ent al proclam ării canonizării sfinţilor ro 
m âni. Se relua, cu acest prilej, o m ai veche tradiţie tradiţie rom ânească,
Întreruptă tim p de aproape 45 de ani.
La ora 0,30 în sunetul cristalin al clopotelor catedralei p atriarh ale
procesiunea religioasă s-a pus în m işcare către biserica Sf. Spiridon-N ou
unde avea să se săvârşească Sfânta L iturghie şi proclam area solem nă a
canonizării sfinţilor rom âni.
Procesiunea a fost deschisă de un g ru p de 60 de inimoşi copii din
localitatea D ragalina, jud. Călăraşi, care, sub îndrum area preotului lor,
au ţin u t să fie prezenţi, îm brăcaţi în frum oase costum e populare şi să
aducă curatul lor gând de rugăciune şi cinstire sfinţilor canonizaţi.
O rnatele bisericeşti (ripide şi prapori) au fost p u rtate de un g ru p de
studenţi teologi, doi d in tre ci provenind din B asarabia, fiind precedate de
M area Cruce p atriarh ală, p u rta tă de P. Cuv. A rhim . Teofil P an ait de la
catedrala patriarhală.
U rm au, în tr-o arm onioasă rânduială, cântând cu glas cristalin tro p a
rele sfinţilor rom âni canonizaţi, un g rup de m aici de la m ănăstirea P a 
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sărea, pregătite în acest scop de Pr. Prof. Victor Frangulea de la Sem i
narul teolonic liceal din B ucureşti, precum şi un grup de studenţi de !a
Academia de m uzică religioasă, condus de Ierod. Prof. Sebastian B arbu
Bucur.
Num eroşi m onahi de la diferite m ănăstiri din ţară, precum şi m ăi
cuţe îm brăcate în m antii şi p u rtân d în m âini căţui, din care se înălţa că
tre P ărintele Ceresc m irosul de bună m ireasm ă al tăm âii, precedau şi in cheiau grupul de p u rtă to ri ai icoanelor sfinţilor ce urm au a fi canonizaţi,
în tre care puteau fi rem arcaţi venerabili stareţi de m ănăstiri şi duhovnici,
distinşi dascăli de teologie, consilieri p atriarhali şi personalităţi laice, re u 
niţi cu toţii spre a-şi aduce prinosul la acest popas duhovnicesc.
Soborul în alţilor ierarhi a fost precedat de un grup de aproape 30
de preoţi din Basarabia, o prezenţă plină de har şi de bucurie la această
sărbătoare a credincioşilor ortodocşi rom âni, în orice p a rte a lum ii ar
vieţui aceştia.
P o trivit rânduielilor bisericeşti, în procesiune au lu at loc apoi, co
borând din palatul p atriarh al, unde a av u t loc înveşm ântarea, num eroşi
diaconi şi preoţi slujitori de la catedrala p atriarh ală şi de la diferite cen
tre eparhiale, după care urm au în ordinea canonică ierarhii m em bri ai
S fântului Sinod, începând cu Prea Sfinţiţii A rhierei-vicari şi Episcopi-vicari şi continuând cu Prea S finţiţii Episcopi, în alt P rea S finţiţii A rhiepis
copi şi M itropoliţi eparhioţi şi încheind acest m ăreţ sobor Prea F ericitul
P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române.
Conform celor mai dinainte rânduite, după m em brii Sfântului Sinod,
în procesiune au u rm a t num eroşi in vitaţi la festivitatea proclam ării so
lem ne a canonizării sfinţilor rom âni : reprezentanţi ai unor culte, m em 
brii Consiliului N aţional Bisericesc, reprezentanţi ai vieţii publice şi ai
învăţăm ântului teologic un iv ersitar şi sem inarial, consilieri p a triarh a li şi
m itropolitani, num eroşi credincioşi.
Pe tot p arcursul procesiunii de la palatul p a triarh a l şi până la bise
rica S fântul Spiridon-N ou, zeci de preoţi din C apitală şi din îm p reju 
rim i, p u rtâ n d epitrahile, îm preună cu studenţii teologi şi elevii sem ina
rişti, au form at un cordon viu îm preună cu m iile de credincioşi, având
în m âini, ca sem n de evlavie şi bucurie, flori şi lum ânări aprinse.
în biserica Sfântul Spiridon-N ou, devenită prea mică p e n tru a cu
prinde zecile de m ii de credincioşi prezenţi la această sărbătoare a O r
todoxiei rom âneşti, în aşteptarea soborului slujitor şi a procesiunii şi lă 
sând la o p arte orice g rijă şi preocupare p en tru tu m u ltu l vieţii, şi-au dat
m âna, în ju ru l alta ru lu i străbun, num eroşi reprezentanţi ai vieţii publice,
culturale, politice şi sociale, în tre care puteau fi rem arcaţi : Dl. V ictor
Babiuc, m in istru de In tern e ; Dl. George Danielescu, m in istru l F in a n ţe 
lor ; Dl. M ihai Golu, m inistrul învăţăm ântului : Dl. A ndrei Chirică, m i
n istru l C om unicaţiilor ; Dl. Florian Bercea, m inistrul B ugetului ; Dl. Mi
hai D răgănescu, preşedintele Academ iei Rom âne ; Dl. G heorghe V lăduţescu, secretar de S tat p e n tru C ulte ; Dl. Răzvan Teodorescu, preşedintele
Televiziunii R om âne ; Dl. G eneral M aior Nicolae Niţu, com andantul P o
liţiei C apitalei ; Dl. G eneral M aior C ernat Gheorghe, com andantul C or
pului de G ardă ; dl. M ugur Isărescu, guvernatorul Băncii N aţionale a
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m âniei ; Dl. Ion Diaconcscu, vicepreşedintele P.N.Ţ.C.D. ; dl. Sergiu
Cunescu, preşedintele P.S.D.R. ; Dl. Ion M ânzatu, preşedintele P a rtid u 
lui Republican ; Dl. Corneliu Vădim Tudor, preşedintele P artidului
Homânia M are ; Dl. Victor S urdu, preşedintele P.D.A.R. ; Domnii depu
taţi Ion R aţiu şi Ion A lexandru, num eroşi alţi reprezentanţi ai vieţii p u 
blice, culturale şi învăţăm ântului.
La m om entul potrivit au sosit, p en tru a participa la Sfânta L itu r
ghie şi la proclam area solem nă a canonizării sfinţilor rom âni, Dl. Con
silier prezidenţial Victor Opaschi, rep rezen tan tu l personal al P reşedin
telui Rom âniei ; DL Dan M arţian, preşedintele Cam erei D eputaţilor ;
D!. Theodor Stolojan, prim -m in istru l G uvernului României ; Dl. Oliviu
G herm an, vicepreşedinte al Senatului României.
Toţi invitaţii şi participanţii la acest sfân t popas duhovnicesc au p ri
m it în d ar b roşura «Canonizarea unor sfinţi rom âni» (20—21 iunie 1992),
tipărită de P atriarh ia Rom ână cu acest prilej.
în cadrul Sfintei L iturghii care a început la ora 9,30 şi a fost oficiată
de toţi m em brii S fântului Sinod, în acordurile troparelor respective, a
avut loc şi slujba de sfinţire a icoanelor sfinţilor canonizaţi şi p rezen ta
rea lor în vă-u! m ulţim ii.
Din încredinţarea Prea Fericitului P ărin te P atriarh Teoctist, la
tim pul cuvenit, Prea S finţitul Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar p a tria r
hal, a d at citire A c tu lu i sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefala Române
pentru canonizarea unor sfin ţi rom âni, act sem nat cu o zi mai înainte de
toţi m em brii S fântului Sinod, în tre care, după o absenţă de pesle 40 de
ani, şi un rep rezen tan t al Bisericii O rtodoxe R om âne de peste P ru t,
Prea S finţitul Episcop P etru de Bălţi.
R ăspunsurile la S fânta L iturghie au fost date de corala p atriarh ală
rondusă de Pr. C onstantin Drăguşin, iar troparele sfinţilor au fost exe
cutate de corul m aicilor condus de Pr. Prof. Victor Frangulea şi de corul
de studenţi, condus de Ierom. Prof. Sebastian B a rtu Bucur.
Despre dim ensiunea excepţională a acestui act al proclam ării solem ne
a canonizării sfinţilor rom âni şi im portanţa lui în viaţa religioasă a cre
dincioşilor ortodocşi rom âni, în urcuşul lor duhovnicesc pe calea m ân■. ii. Prea F ericilului P ărinte P a tria rh T eoctist ol bisericii O rtodoxe
Române a ro stit urm ăto ru l cu vânt de în v ăţă tu ra :
Iubiţi părinţi şi fraţi i i slujirea Sfântului. A ltar,
D reptm ăritori creştini,
Trăim clipe de adâncă şi sfântă em oţie, asem enea acelora trăite de
S fin ţii A postoli in ziua Cincizecim ii. Poate nu ne dăm seama Îndeajîins
cum, D uhul S fâ n t a lucrat, lucrează şi va lucra în viaţa Bisericii noas
tre şi în m ijlociii binecredinciosului popor român. Poate nu su n te m m
sxare să înţelegem cum D uhul S fâ n t a insuflat eroism ul şi curajul tineri
lor şi vârstnicilor în zdrobirea com unism ului, ca noi să ne bucurăm acum
de libertatea sfântă, să ne bucurăm de puterea acestui dar dum nezeiesc
de a predica în lum e pe M ântuitorul Iisus Hristos şi a slăvi pe S fin 'ii
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Săi. D in rândul acestora, p rin iubirea cea dumnezeiască, se află şi cei
din neam ul nostru, a căror lum ină nu m ai putea fi ţinută sub obroc (Ma
tei 5, 15).
Iată, acum câteva clipe, în acest loc, în această catedrală, S fântid
Spiridon, scăpată ca prin m in u n e de distrugere, am întâm pinat cu sm e
renie, cu credinţă şi evlavie, ceata Sfinţilor rom âni v e n iţi între noi din
îm părăţia H arului spre a ne mângâia şi ocroti. Icoanele pe care le aveţi
în faţă, acum sfin ţite, su n t v iu grăitoare, iar privirile celor zugrăviţi pe
ele ne cheamă, parcă din adâncul istoriei, din lum ina cea neinscrată
de dincolo de spaţiu şi tim p, dar şi din locurile şi vrem ea lor, ne cheamă
să le urm ăm vredniciile şi să intrăm în bucuria D om nului nostru. S u n t
chipurile acelor străbuni şi părinţi ai noştri, cum aţi auzit din A ctul si
nodal, care de-a lungul vieţu irii lor, au m ărturisit dreapta credinţă, s-au
i'igat, au biruit răul, au sfin ţit cu sângele şi trupul lor păm ântid nostru
străm oşesc şi ne-au transm is lum ina lui Iln sto s prin iubire, prin rugă
ciune, prin m ucenicie sau p rin zidirea sfintelor altare întem eiate de-a lu n 
gul şi de-a latul ţării noastre. Este o mare binefacere venită de la Părin
tele lum inilor că ne-am învrednicit să-i prim im astăzi pe sfin ţii noştri,
pe cei care au apărat credinţa şi neam ul, pe cei care s-au n evo it pentru
Hristos prin peşterile Carpaţilor. în tr-u n cuvânt, pream ărim astăzi şi cin
stim pe sfin ţi deoarece p en tru rugăciunile lor D um nezeu ţine şi ocroteşte
lum ea şi ne dăruieşte pace şi m are m ilă. Rugăciuni, osteneli şi m ulte ne
voinţe s-au depus în Biserica noastră spre o ne învrednici să descoperim
lucrarea S fâ n tid u i D uh în chipurile şi vrednicia acestor sem eni ai noştri
ale căror n u m e vor fi trecute în cărţile de slujbă şi în calendarele noas
tre.
Ş tefa n cel Mare a fo st n u m it sfâ n t îndată după trecerea sa din viaţa I
pământească la B unul D um nezeu. Una din icoanele lui, sfin ţită astăzi,
adusă de la Odorheiul Sec idesc de părintele Călugării, îl reprezintă pe
slăvitul voievod ieşind din m orm ânt, străjuit de u n credincios din parteai
locului, în straie tradiţionale, care, cu faţa transfigurată de bucurie, se
închină cu evlavie în genunchi. Este foarte preţioasă această im agine a
lui Ş tefa n într-o icoană zugrăvită dincolo de m u n ţi, cu m u lt înainte de
a se fi stabilit proclamarea canonizării sale. Se cunoaşte bine, de asem e- ]
nea, cinstirea apărătorului creştinătăţii de către cei din Ţara de Sus, dm j
B ucovina şi Basarabia, de cei pe care i-a apărat, dim preună cu vitejii]
săi, în cei patruzeci şi şapte de ani de domnie.
în vrednicindu-ne să întâm pinăm , să prim im şi să slăvim pe s/m fiil
din neam ul nostru, înţelegem însă că nu este vorba de vrednicia noastră,!
ci, ca totdeauna în viaţa Bisericii, este vorba de sfinţenia vieţii lor, deI
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evlavia poporului ronuin, de evlavia arătată lor de către credincioşi în
istorie. A cest popor a odrăslit, din neam in neam , sfinţi dintre voievozi,
ostaşi, eroi, m ărturisitori, ierarhi, cuvioşi, num in d u -i şi căntăndu-i prin
im ne şi poezie. Poporal dreptcredincios prin m ărinim ia şi bunătatea sa,
a recunoscut ca sfin ţi şi alte personalităţi de alt neam ven ite la noi, ca
m itropolitul A n tim Ivireanul sau cuviosul Paisie de la m ănăstirea Neam ţ.
Câtă fru m u seţe de trăire duhovnicească şi ortodoxă, de trăire a în 
văţăturii M ântuitorului Hristos, de iubire de D um nezeu şi de sem eni
ne-au lăsat bunicii,^părinţii şi m am ele noastre '. Ei, străm oşii noştri, poate
nu au cunoscut în profunzim e doctrina Bisericii, care, ca orice doctrină,
apare, câteodată grea, abstractă, dar cu inim a lor curată, deschisă p u ru 
rea spre lum ina lui Hristos prin vieţuire creştinească ei s-au apropiat de
cunoaşterea lui Hristos. La sfintele locaşuri ale mxinăstirilor din M ol
dova san din Bucovina, zugrăvite pe dinăuntru şi pe dinafară, ne în 
tâm pină, alături de sinaxare, Sinoadele ecum enice. A cest lucru arată că
duhul sobornicităţii ortodoxe, duhul respectului faţă de pravilele S fin ţi
lor Părinţi constituiau adevărate com ponente ale traiului duhovnicesc al
credincioşilor.
S fin ţii pe care îi avem acum in m ijlocul nostru ne-au adus lum ină şi
har în m u lt zbucium ata noastră viaţă. Ei ne-au dăruit nouă, ierarhilor
S fâ n tu lu i Sinod, putere şi încredere spre a li se întocm i sin a xa n d , a li
se alcătui troparul şi condacul şi a scrie faptele lor m inunate. Să m u lţu 
m im cu sm erenia lui D um nezeu p entru această îm plinire sfântă din viaţa
Bisericii noastre, bucurându-ne astăzi de revărsarea darurilor D uhului
S fâ n t. P utem rosti acum îm preună cu P sa lm istu l: «M inunat este D um 
nezeu în tiu sfinţii Lui !» (Ps. 67, 36). Fondul strălucitor din icoanele sfin 
ţilor ne îndreaptă m intea spre lum ina în care se află sfinţii, lum ina cea
adevărată, de unde n i se descoperă D um nezeirea. Feţele înconjurate de
aureolă arată sfinţenia de care s-au învrednicit. In icoane ved em «/aţa,
omenească» a lui D um nezeu», învaţă S fâ n tu l Grigorie de Nyssa, p entru
că «omul învrednicit bucuriei bunurilor viitoare a trebuit să prim ească în
însăşi natura sa o înrudire cu aceea la care el trebuia să participe» *. In
această lum ină îi privim cu ochii credinţei avându-i astfel printre noi ca
şi cinn ar dispărea spaţiul şi tim pul. A m putea spune că astăzi ei ne-au
condus de la Sfânta Patriarhie până aici la biserica Sfâ n tu l Spiridon-N ou
după rânduiala stabilită de Biserică la proclamarea canonizării Sfinţilor.
Să vedem în aceasta, fraţilor, iertarea şi iubirea din partea lui D um ne
zeu, care i-a trim is în neam ul nostru şi i-a rânduit, prin credinţa şi viaţa
*
Sf. Grigore de Nyssa, Or. Cat. C/S ; P.C. 45, 21 C.D., citat după P. Evdochi-.
mov, L ari dc I'iconc, p. 47.
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lor sfântă, să ne fie călăuzitori. Ei ati v e n it pe lum e cum am v e n it şi noi
pe lum e, după aceleaşi legi ale firii stabilite de Cel ce a făcut cerul şi
păm ântul. Ei au v e n it în lum e ca şi noi, ca rod al iubirii lui D um nezeu
în care ei au crezut şi şi-au îm podobit viaţa cu rugăciunea şi cu faptele
bune.
De aceea S fin ţii, proclam aţi acum, au dăruit neam ului prisos de spi
ritualitate, de cultură naţională, românească şi universală. Fiecare din
■ei — cu această râvnă — a urcat pe scara desăvârşirii până la sfinţenie
fiind gata a m ă rtu risi: «Nu eu m ai trăiesc, ci Hristos grăieşte în m ine !»
(Galateni 2, 20). De acolo, din preajm a S fin tei Treim i, fiecare dintre ci
îşi. îndreaptă, cu iubire de frate, privirile spre noi chemăndu-np. să le u r
m ă m bunătatea, să le urm ăm pilda facerii de bine, aşa cum m im ai S fin ţii
lui D um nezeu pot să le desăvârşească. A vându-i pe ei călăuze şi învrednicindu-ne a le purta şi cinsti icoanele, a le alcătui cântări şi im ne litu r
gice, avem , în acelaşi tim p, şi îndatorirea mai mare şi m ai stăruitoare de
a ne iubi u nii pe alţii mai profund şi m ai sincer. Ca fraţi şi părinţi ai
noştri, ei s-au învrednicit să fie «prietenii M ântuitorului H ristos,> (Ioan
15, 14) şi sfin ţiţi prin adevărul Său (Ioan 17, 17). Este darul lui D um nezeu
ca noi, nevrednicii, să fim din acelaşi trunchi al neam ului ce a dăruit
S fin ţi, canonizaţi astăzi, şi să fim un Trup în credinţa cea dreptm ăritoare
şi să avem împărtăşirea cu toţi S fin ţii lui D um nezeu. Noi, cei botezaţi în
num ele Prea S fin te i Treim i, ne hrănim sufleteşte din Tainele Biscricii
fiin d chem aţi la această viaţă de iubire şi de unitate, de împodobire d u 
hovnicească, având în tot ceasul şi în tot locul îm brăcăm intea sufletelor
gata p en tru a intra în cămara M irelui Hristos.
Cum aţi re ţin u t din conţinutul A ctului sinodal, Biserica noastră îşi
aduce ofranda ei de credinţă şi de sm erenie în câm pul creştinătăţii prin
proclamarea de S fin ţi p entru a doua oară. N e-am obişnuit să-l v ed em pe
Ş tefa n cel Mare sau pe ceilalţi dom nitori zugrăviţi în frescele de la m ă
năstiri, purtând în braţele lor chivotul, imaginea bisericilor zidite de ei.
Este darul şi m ărturia cea mai preţioasă cu care ei s-aii înscris în istorie
ca sim bol al vredniciei lor şi ca izvor al sfinţirii vieţii lor. S fin ţii aparţin
nu num ai unei Biserici, ci ei aparţin şi celorlalte Biserici, nu num ai unei
generaţii, ci tuturor celor ce vor urma. A ducem acum ofranda credinţei
şi vieţuirii neam ului nostru celorlalte Biserici Ortodoxe surori şi, în ge
neral, lum ii creştine, ca m esaj de iubire, de frăţietate, de apropiere şi de
sfântă com uniune, atât de necesare nouă şi omenirii.
înscriem, astăzi, iubiţii m ei, o pagină sfântă în viaţa Bisericii noastre
străm oşeşti şi, aş cuteza să spun, şi în viaţa fiecăruia dintre noi. Otmil
nu este num ai fiin ţă vie, căci pe păm ânt tot ce are viaţă şi trăieşte este
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fiinţă, dar om ul este persoană şi deci cugetare, este gândire, este iubire,
isie libertate, este setea apropierii şi asemănării cu D um nezeu, este fi:7iţâ teandrică, hărăzit a fi «chivot (tem plu) al D uhului S fâ n t» (I Corin:eni 6, 19). De aceea, creştinul depăşeşte, prin suflet, m ateria iar prin
harul D uhului S fâ n t el vine şi sfinţeşte viaţa şi intră in nem urire, ca unul
->ăscut din apă şi din Duh. S fin ţii au sfin ţit viaţa lor şi a sem enilor, au
sfinţit păm ântul pe unde au trecut, au sfin ţit natura şi ne stint izvoare de
sfinţenie. M enirea noastră, a creştinilor, este de a nu trece prin viaţă ca
~iişte fiin ţe doar, ci de a trece prin viaţă conform chipidui lui D um nezeu
prezent în noi, ca purtători ai lum inii lui Hristos, aşa cum au fost S fin ţii
pe care îi întâm pinăm cu dragoste, cu m ulţum ire, cu bucurie şi cu recu
noştinţă oătre B u n u l D um nezeu că ne-a învrednicit ca să-i prim im , să
,ivem icoana lor ca dar de m are preţ, în fiecare fam ilie, în fiecare casă,
■'lături de icoana Maicii D om nului şi a D om nului nostru Iisus Hristos.
Este revărsarea darului D uhului S fâ n t că astăzi, în fam ilia noastră ro
mânească, ne bucurăm de prezenţa cetei S fin ţilo r români v en iţi să ne
.‘jute, să ne mângâie şi să vegheze la însănătoşirea noastră. Rugăciunilor
noastre ei vor răspunde, aşa cum ne învaţă Biserica, spre a aduce în su 
fletele credincioase întărire, nădejde în viaţă, pace, roadele învăţăturii
M ântuitorului Hristos şi a sădi dortd de îndum nezeire.
A m săvârşit astăzi, cu ajutorul lui D um nezeu, num ai după o săp tă
m ână de la RTisalii şi ca o roadă a D uhului S fâ n t, odată cu proclamarea
S finţilor rom âni, şi statornicirea unei D um inici p en tru cinstirea S finţi
lor din neam ul nostru, n eştiu ţi de noi după num e ; nevoitorii din m ănăs
tiri, m ărturisitori, nenum ăraţi eroi şi m artiri p entru credinţă, libertate,
neam şi glie, trecuţi în veşnicie în diferite locuri şi tim puri grele. N um ai
B unul D um nezeu le ştie num ele şi vârsta fiecăruia, iar noi, se cade să-i
cinstim . S fâ n tu l Sinod a rânduit ca această D um inică să fie cea de după
dum inica «Tuturor Sfinţilor».
Fiecare din noi, iubiţi credincioşi, să ne pregătim in D um inica S fin 
ţilor rom âni, spre a regăsi, alături de voievozii dreptcredincioşi, v ite ji şi
eroi, şi num ele eroilor m artiri căzuţi pretu tin d en i p entru credinţă ca şi
pe cei căzuţi p entru libertate în decem brie 1989, îm preună cu fraţii noş
tri, care, în clipele acestea chiar, îşi dau viaţa şi sângele pentru integri
tatea păm ântului românesc pe m alurile N istrului. I-am cinstit şi astăzi
prin rugăciuni şi m ereu îi vom slăvi. D uhul S fâ n t ne-a lum inat inim ile
îndurerate p en tru stingerea din viaţă chiar şi a copiilor, p en tru vina de
a se fi născut în ţara apărată de Ş tefa n cel Mare şi Sfânt. Sc cuvine să
facem m ai m id t p en tru fra ţii de u n neam din Basarabia, B ucovina şi din
alte ţin u tu ri străm oşeşti, care, deşi de 50 de ani au fost rupte prin pacte
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mincinoase de trupul ţării, fiii acestor locuri şi-au păstrat limba, credinţa
şi conştiinţa. Să avem încredere în ajutorul Sfinţilor şi a rugăciunilor lor.
Căci dacă n-ar fi ei, lum ea o clipă nu ar mai exista. Proclamarea

de

sfin ţi rom âni, acum, trebuie să o p rim im cu sm erenie ca lucrare a D uhu
lui S fâ n t, care pe cele de lipsă le îm plineşte şi ca o ancoră în păstrarea
şi sporirea valurilor noastre m ântuitoare.
V-aş ruga să încercaţi a pune la inim ă picătura de lum ină, de har şi
de sfinţenie pe care Biserica noastră prin D uhul S fâ n t ne-a îm părtăşit-o
astăzi tuturor. Această picătură de har şi de lum ină va spori credinţa,
dragostea şi s'nntumânLul datoriei, al slujirii adevărului, al reînnoirii m in 
ţii. N eam ul nostru rom ânesc de p retu tin d en i are nevoie de har, de lu 
m ină şi de adevăr, p e n tru a prom ova valorile suprem e ale credinţei in
D um nezeu şi iubirii sem enilor. Biserica noastră strămoşească, prin zelul
shijitorilor sfintelor altare şi a credincioşilor ei, a păstrat şi păstrează te 
zaurul m ântuitor al O rtodoxiei din care se rourează neîncetat sufletele
şi năzuinţele noastre. Să ne străduim şi să dobândim această rouă
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sfinţenie. Să o aşezăin în colţul cel m ai scum p al su fletului din care să
odrăslească înţelepciunea cea sfântă de fiecare zi. D um inica aceasta să
însem ne o zi binecuvântată în viaţa fiecăruia dintre noi, în viaţa Bisericii
noastre, o zi a D om nului. Biserica ne învaţă că acolo unde efortul nostru
slăbeşte, acolo vine puterea lucrătoare a harului D uhului S fâ n t

şi

ne

ajută, aşa cum a v e n it asupra S fin ţilo r dom nitori — Ş tefa n cel Mare,
C onstantin B râncoveanu şi alţii, aşa cum s-a revărsat asupra pustnicilor,
ierarhilor şi cuvioşilor părinţi din toate laturile ţării noastre. Să însem ne
această întîm pinare şi întâlnire cu S fin ţii, u n m o m e n t sfânt, trainic, adu
cător de roade binecuvântate.
C onvinşi de ajutorul lui D um nezeu, credincioşii şi slujitorii altare
lor au păstrat credinţa strămoşească atât de frum oasă, cu valorile, cultura
şi istoria poporului român, creştin din leagănul existen ţei sale. Să ne r u 
găm cu credinţă, cu nădejde şi cu dragoste ca aceste chipuri de S fin ţi din
neam ul nostru, pe care D uhul S fâ n t n i le-a dăruit astăzi, să n u-şi în 
toarcă faţa de la noi, ci să ne întărească în fapte bune, să fie pururea cu
noi spre a păşi m ai departe şi a ne îm p lin i m isiunea noastră de m are răs
pundere, atât cea de la S fâ n tu l A ltar, cât şi cea la care su nteţi chem aţi
fiecare dintre dum neavoastră.
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In num ele Bisericii noastre străm oşeşti, a acelei Biserici pe care Mi
hai Em inescu, poetul nostru naţional, a n u m it-o «Maica spirituală a po
porului român», în num ele ierarhilor S fâ n tu lu i Sinod, vă împărtăşesc ttituror dragostea, preţuirea şi încredinţarea că Biserica străbună păstrează
şi va păstra cu sfinţenie, cu sprijinul credincioşilor noştri şi al clerului de
la parohii şi din nuinăstiri, tezaurul de credinţă şi de sfinţenie pe care
S fin ţii ei ni l-au lăsat drept m oştenire m ântuitoare.
Să rostim cu toţii, în gând şi în inim ă, «Toţi S fin ţii,

rugaţi-vă

lui

D um nezeu p entru noi !» A m in !
După oficierea Sfintei L iturghii, soborul slujitor, însoţit de m ulţi
m ea de credincioşi, a rev en it la reşedinţa p a triarh a lă în aceeaşi ordine
şi, potriv it rânduielilor bisericeşti în care debutase această m inunată zi
de aleasă sărbătoare creştină, ierarhii şi ceilalţi slujitori, îm părtăşind impreună cu poporul dreptcredincios bucuria deplină a praznicului procla
m ării solem ne a canonizării unor sfinţi rom âni.
La ora 14,00, m em brii S fântului Sinod, oaspeţii invitaţi la solem 
nitatea proclam ării canonizării sfinţilor rom âni, preoţi, m onahii şi mo
nahiile precum şi num eroşi credincioşi au p artcip at la o agapă creşti
nească în trapeza F acultăţii de teologie din Bucureşti. Cu acest prilej
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist s-a în tre ţin u t călduros cu rep rezentanţii i'ieţii publice, politice, culturale, sociale, cu clerul şi monahii
prezenţi la agapă.
In ziua de luni, 22 iunie 1993, sub p atro n aju l comum al P atriarh iei
Rom âne, al S ecretariatului de S ta t p e n tru C ulte şi al M uzeului Naţional
de Istorie, a av u t loc în aula M uzeului N aţional de Istorie un simpozion
ştiinţific şi apoi vernisarea expoziţiei cu tem a «Sfinţi Români canonizaţi
de Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe R om âne în anul 1992».
La sim pozionul ştiinţific, care s-a b u cu rat de o largă audienţă au
particip at m em bri ai S fântului Sinod în fru n te cu Prea F ericitul P ă 
rin te P a tria rh Teoctist, oam eni de cultură şi artă, teologi şi istorici, p re
oţi, m onahi, studenţi şi elevi teologi, num eroşi credincioşi. Corul Aca
demiei de m uzică religioasă d irija t de Ierom. Prof. Sebastian B arbu B ucur
a in te rp re ta t num eroase piese religioase psaltice şi tropare ale sfinţilor
canonizaţi creând o atm osferă de în altă tră ire duhovnicească.
In cadrul acestui sim pozion au prezentat scurte com unicări ştiin ţi
fice despre sem nificaţia evenim entului com em orat personalităţi ale vie
ţii bisericeşti precum şi cercetători, istorici şi teologi.
In continuare, a fost v ernisată o expoziţie care, p rin bogăţia expo
natelo r p rezentate (icoane, obiecte de cult şi docum ente originale, texte,
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h ărţi, publicaţii), a încercat să evoce şi să definească personalitatea isto
rică şi spiritual-religioasă a sfinţilor canonizaţi. Expoziţia a fost m ediatizată p rin afişe şi pliante adecvate şi a fost deschisă tim p de tre i luni.
D espre cele ce s-au săvârşit la 19—21 iunie 1993, Prea F ericitul P ă 
rin te P a tria rh Teoctist, p rin scrisori pastorale şi irenice a în ştiin ţat, mai
întâi, pe binecredincioşii creştini ortodocşi rom âni de pe alte m eleaguri,
apoi toate celelalte Biserici O rtodoxe surori, precum şi Bisericile Vechi
O rientale, adresându-le frăţeasca rugăm inte ca, în duhul sobornicităţii
şi canonicităţii ortodoxe, să cinstească după cuviinţă pe sfinţii canonizaţi
de Biserica O rtodoxă Rom ână.
în sp iritu l relaţiilo r ecum enice şi de bună colaborare sta to rn ic ite
de-a lungul tim pului, despre acest im portant evenim ent au fost în ştiin 
ţate şi B isericile Catolică, A nglicană, P rotestante precum şi organizaţiile
creştine m ondiale.
Un rol deosebit în prom ovarea acestui m om ent cu profunde sem nifi
caţii spiritual-religioase şi istorico-naţionale in viaţa poporului rom ân
l-a av u t transm iterea în direct sau în reluare, pe posturile naţionale de
radio şi televiziune a unor aspecte de la şedinţa S fântului Sinod din 19
iunie 1992, cât şi a procesiunii şi Sfintei L iturghii o ficiate-în 21 iunie
1992, cu prileju l proclam ării solem ne a canonizării unor sfinţi rom âni.
Presa laică şi-a adus o contribuţie substanţială prin publicarea de
m onografii, m edalioane, ştiri, in terv iu ri p rilejuite de acest evenim ent m a
jo r d in viaţa Bisericii O rtodoxe Române.
Spicuim din însem nările a p ăru te în câteva din aceste publicaţii :
In ziarul «T ineretul liber» nr. 673 6— 7 iunie 1992 şi nr. 674/9 iu n ie
1992, sub genericul «Istorie şi spiritualitate», prof. M ihai Diaconescu p u 
blică un am plu studiu in titu la t Canonizarea unor sfin ţi români, în care
spune : «E venim entul istoric al actualelor canonizări de sfinţi rom âni ne
am inteşte (...) îndeosebi de perm anenţa m arilor valori sp iritu ale care ne
sem nifică în tim p şi în lume».
In ziarul «Adevărul» nr. 679/20— 21 iunie 1992, sub titlu l Un e v en i
m en t religios rai'isim — canonizarea de sfinţi rom âni, autorul Liliana
Ivan a realizat o pagină în care au fost publicate extrase din viaţa sfin 
ţilor canonizaţi de S fântul Sinod la 19 iunie 1992.
In ziarul «Cotidianul» nr. 284/22 iunie 1992, sub genericul D um inica
tuturor sfinţilor rom âni, ziaristul, Rem us A ndrei Ion, citează cuvintele
Prea F ericitului P ă rin te P a tria rh Teoctist, p en tru a sublinia im portanţa
m om entului : «aceasta este cea mai lungă zi a anului, bucuria lum inii a
în tă rit bucuria sărbătorii creştine».
In ziarul «T ineretul liber» nr. 684/23 iunie 1992, sub titlu l S fin ţii
rom âni îşi regăsesc locul în calendarul creştin al neam ului, D um itru Ma-
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nolache şi F lorin Firică consem nează : «Fără îndoială, credincioşii orto
docşi din ţara noastră au tră it dum inică, 21 iunie 1992, unul d in tre celemai im portante evenim ente creştine ale acestui zbucium at sfârşit de se
col».
Spicuind din ziarul «Rom ânia liberă», nr. 14712/23 iunie 1992, zia
ristul A ndrei D um itru, sub titlu l M inunat este D um nezeu prin sfin ţii săi,
consem nează din cuvintele Prea F ericitului P ă rin te P a tria rh Teoctist care«s-a adresat m irenilor veniţi în num ăr m are, îndem nându-i să cinstească
pe sfinţii rom âni, să urm eze pildele lor», iar în ziarul «A devărul»,
nr. 681/23 iunie 1992, ziarista Lelia M unteanu, citând din cuvântul P rea
Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist subliniază că «la această m are să r
bătoare a Ortodoxiei noastre este m are h a r dum nezeiesc ca astăzi să neinvrednicim a-i prim i pe sfinţii noştri..., pe cei pentru care D um nezeu
ţine lumea».
în publicaţia «Rom ânia m are», nr. 103 26 iunie 1992 se consem nează
că sărbătoarea religioasă a proclam ării canonizării sfinţilor rom âni s-a
constituit în «înălţătoare m om ente ale dem nităţii naţionale, ale regăsirii
poporului rom ân în sp iritu l glorios al Dom nului nostru Iisus Hristos».
Şi presa bisericească a consem nat în mod adecvat p rin publicarea d e
studii aprofundate, m onografii sau rep o rtaje cu un bogat conţinut eve
nim entul proclam ării solem ne a canonizării unor sfinţi rom âni.
Astfel, publicaţia «Vestitorul», nr. 74—75 iunie—iulie 1992, sub ge
nericul «M inunat este D um nezeu întru sfin ţii Lui», dedică întregul n u 
m ăr prezentării sfinţilor rom âni canonizaţi la 21 iunie 1992, prezentând
vieţile acestora şi actele sinodale ocazionte de acest evenim ent.
Publicaţia «Candela Moldovei», a M itropoliei Moldovei şi B ucovinei,
în num erele 5— 6 şi 7— 8/1992, prezintă pe larg vieţile sfinţilor rom âni ce
au fost canonizaţi cu osebire a celor din Moldova, cu care prilej P rea F e 
ricitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, în editorialul publicaţiei scrie : «M ulţum indu-i lui Dum nezeu..., că ne-a învrednicit să ajungem aceste în ălţă 
toare clipe, rugăm pe toţi sfinţii neam ului nostru rom ânesc să m ijlo
cească p e n tru noi la P ărin tele Lum inilor».
Foaia «Telegraful rom ân», ed itată de Arhiepiscopia Sibiului, în
nr. 25—26 1 iulie 1992, consem nează, sub sem nătura P. S. Episcop-vicar
Serafim F ăgărăşanul, u n am plu articol despre canonizarea de sfinţi ro
m âni, in care se spune in tre altele : «Biserica în înţelepciunea ci divină
a rân d u it o Dum inică a sfinţilor români..., însem nând şi prin aceasta că
D uhul Sfânt este pricina sfinţeniei».
Foaia religioasă «învierea», a Arhiepiscopiei Timişoarei, în nr. 12
din 1992, sub sem nătura I. P. S. M itropolit Nicolae al B anatului, publică
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articolul S fin ţii noştri, în care se spune în tre altele : «alăturându-ne în 
tregii obşte ortodoxe rom âne, cinstim pe aceia pe care Biserica i-a r i 
dicat la tre a p ta de sfinţi şi cunoscându-le vrednicia, nu mai p u ţin tăria
cu care au m ărtu risit pe Hristos, făgăduim să le urm ăm pilda vieţii lor».
în publicaţia religioasă «Renaşterea», a Arhiepiscopiei C lujului,
nr. 7— 8/1992, sub sem nătura Pr. Prof. Dr. A lexandru M oraru, apare a r 
ticolul S fin ţi rom âni canonizaţi, în care, în tre altele, se spune : «fiind cu
luare la viaţa şi faptele acestor sfinţi rom âni, putem spune că nevoinţele,
luptele şi jertfa lor p e n tru Biserică şi Ţ ară vor răm âne o pildă p u ru rea
vie p en tru cei de un neam şi de o credinţă cu ei».
R evista religioasă şi culturală «Legea românească», a Episcopiei O ra
diei, nr. 3/1992, sub genericul Tem eiuri ale dreptei credinţe, publică a r 
ticolul P. S. A rhiereu-vicar Ioan C rişanul, in titu lat In legătură cu cano
nizarea sfinţilor români, în care se consem nează : «Sub puterea de foc a
harului rev ărsat asupra sfinţilor rom âni şi noi, ca dreptcredincioşi ai B i
sericii străbune, se cade a ne nevoi..., cu darul dat fiecăruia, să urcăm pe
trep tele sfinţeniei...».
A ctul proclam ării solem ne a canonizării unor sfinţi rom âni, care a
avut loc la 21 iunie 1992 ca şi toate lucrările şi actele pregătitoare care
l-au prem ers, constituie m ărturia vie a cinstirii de care s-au bucurat
aceşti sfinţi în evlavia poporului rom ân, prin care a fost ţin u tă m ereu
aprinsă «candela credinţei străm oşeşti şi a spiritualităţii rom âneşti», în tru
lum inarea fiilor Bisericii O rtodoxe Rom âne de azi şi de mâine.
E xprim ând sem nificaţia profundă a legăturii şi com uniunii de ru g ă
ciune a credincioşilor cu sfinţii, potriv it în văţăturii Bisericii, trăitorii
acestui evenim ent al proclam ării solem ne a sfinţilor rom âni, petrecut la
21 iunie 1992, p rin tr-o fericită coincidenţă în dum inica «T uturor S fin
ţilor», au îndatorirea de a păstra şi de a continua să m ărturisească aceeaşi
dreaptă credinţă pe care au m ărtu risit-o înaintaşii noştri, cu «aceeaşi
dragoste lucrătoare în faptele bune de fiecare zi».
Lăudând pe aceşti sfinţi din neam ul nostru, acum canonizaţi şi pe
toţi sfinţii Bisericii d rep tm ărito are «ca pe purtăto rii unor prea în alte
lupte şi b iruinţe duhovniceşti şi ca pe cei ce au în tru ch ip at în fiinţa lor
frum useţea cea nepieritoare», m om entul constituie un îndem n la resta u 
rarea şi afirm area valorilor autentice ale spiritualităţii creştine ortodoxe
rom âneşti in duhul sm ereniei şi al adevărului, care caracterizează exis
ten ţa de două ori m ilenară a Bisericii noastre Ortodoxe, pe aceste s tră 
bune plaiuri rom âneşti.
Pr. AUGUSTIN RCSU

PRIMA SĂRBĂTORIRE A «DUM INICII SFINŢILOR ROM ANI»
(ALBA IULIA, 28 IUNIE 1992)

După cerem onia de canonizare, a doua în istoria Bisericii O rtodoxe
"ne — prim a in 1950— 1955 — , a unor sfinţi rom âni, care a av u t loc,
şi întâia, în biserica «Sf. Spiridon Nou» din Bucureşti, .dum inică, 28
=e 1992, s-a purces la proclam area propriu-zisă a sfinţilor canonizaţi
localităţile unde se păstrează sfinte m oaşte sau unde şi-au d esfăşurat
‘vitatea sfinţii respectivi.
Prea F ericitul P ărinte P a tria rh T eoctist, preo cu p at de buna desfăre a activităţii bisericeşti, a te n t la m isiunea Bisericii străbune, conn t şi responsabil de calitatea Sa de în tâ istă tă to r al Bisericii O rtodoxe
âne, a început punerea în practică, prezentarea în faţa credin
cioşilor, în cadrul unor slujbe şi m anifestări solem ne, a hotărârilor S fântnlui Sinod al Bisericii străm oşeşti.
Dum inică 28 iunie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvâr
şi; S fânta L iturghie în «Catedrala R eîntregirii» din Alba Iulia, având
alături pe P. S. A ndrei, episcopul locului şi pe P. S. Episcop Serafim , vi
carul Arhiepiscopiei Sibiului.
S ărbătoarea de la Alba Iulia a început, de fapt, în ajun, când, în su 
nete de clopot, a sosit la Alba Iulia grupul de călugări de la M untele
A:hos care aduceau cu ei o preţioasă relicvă, o bucată din lem nul S fin
tei Cruci, pe care s-a răstig n it M ântuitorul Iisus Hristos, relicvă care a
fost aşezată în catedrală p e n tru a fi v en erată de credincioşi.
S-a oficiat slujba Vecerniei şi A catistul Sfintei Cruci în prezenţa
wnui m are num ăr de credincioşi, care nu se m ai puteau despărţi de bi
serică spre a m erge la casele lor.
A doua zi, S fânta L iturghie a fost oficiată, aşa cum am spus, de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în co n ju rat de P. S. Episcop A n
drei şi de P. S. Episcop Serafim F ăgărăşanul şi de un im presionant sobor
de preoţi şi diaconi.
A tm osfera religioasă era înălţătoare, bucuria duhovnicească de nedescris, cu a tâ t mai m ult cu cât credincioşii din Alba Iulia au a tâ t de rar
prilejul să trăiască astfel de m om ente. Parcă era o altă sărbătoare pas
cală.
La sfârşitul Sfintei L iturghii s-a dat citire Tom osului patriarhal
sinodul p en tru instituirea «D nm inicii Sfin ţilo r R om âni» :
B. O. R. — 5

şi

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DROBOGEl
SI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI R OMÂ NE :
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
I AR DE LA NOI, PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI.

Sosit-a vrem ea ca Biserica Ortodoxă R o m ân ă să-şi cin
stească după vrednicie pe fiii ei care au p etre cu t şi s-au să
vârşit în sfinţenie, slujind, vestind, m ărturisin d şi apărând cu 
vâ ntu l Evangheliei.
Iisus însuşi cinsteşte şi pream ăreşte n ea m u l Său, alegându-şi ucenici care vor deveni sfinţi, iar S fâ n tu l E vanghelist
Luca foloseşte cuvinte alese cu privire la viaţa şi m artiriul
S fâ n tu lu i Arhidiacon Ştefan, odrăslit în p ă m â n tu l Iu d eii
(Fapte 7).
Cu evlavie m ă rtu riseşte S fâ n tu l Vasile cel Mare zicând că
D um nezeu este lăudat ca «Unul care a făcu t m in u n i prin
S fin ţii Săi, care bine î-au plăcut Lui din fiecare neam».
î n decursul veacurilor unele Biserici O rtodoxe surori, au
aşezat în ceata sfinţilo r şi,cin stesc după cuviinţă pe unii dinf e fiii lor, care au bineplăcut înaintea lui D u m nezeu p rin vie
ţuirea în H ristos şi m ărturia dată despre aceasta, rânduind în
acelaşi tim p o zi de prăznuire p en tru toţi sfinţii, ş tiu ţi şi ne
ştiuţi, pe care n u m a i D u m nezeu îi ştie şi i-a înscris în Cartea
veşniciei. De aceea, bucurie mare vesteşte astăzi fiilor săi B i
serica noastră dreptm ăritoare hotărând ca, în rândul sfinţilo r
să fie aşezaţi şi aceia pe care ea însăşi i-a odrăslit în sânul nea
m u lu i românesc.
,
Acest act de cinstire co nstitu ie o îndrep tăţită îm plinire a
cuvintelor S fâ n tu lu i A postol Pavel care z i c e : «Aduceţi-vă'
a m in te de m ai m arii voştri, care v-au grăit vouă cuvâ ntu l lui\
Dum nezeu, p riviţi cu luare a m inte cum şi-au încheiat viaţa
şi le u r m a ţi credinţa» (Evrei 13, 7).
I
V rednic de toată lauda şi de folos este înaintea lui Dum-\
nezeu să cin stim pe toţi sfin ţii plăm ădiţi de evlavia n e a m u lu i
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românesc, din care au răsărit martiri, m ărturisitori, apărători
ai drep tei credinţe şi m ari trăitori d in rândurile credincioşi
lor, cuvioşilor, preoţilor şi ierarhilor care, din veac, au stră
lucit în cu nu na Bisericii stră m o şeşti şi în cer su n t îm p o d o b iţi
cu slavă.
Pentru toate acestea, S m erenia noastră, îm p reu nă cu toţi
m em b rii S fâ n tu lu i S in o d al Bisericii O rtodoxe Rom âne, luând
a m in te la credinţa şi dragostea, evlavia şi mila, cinstea şi
dreptatea şi la dăruirea şi jertfelnicia n eam ului românesc,
care a odrăslit m u lţim e de sfinţi, unii ştiuţi, iar alţii n u m a i
de D um n ezeu c u n o s c u ţi;
P urtând grijă prin aceasta şi de creşterea duhovnicească
şi întărirea în credinţă a fiilor Bisericii n o a s tr e ;
Ţinând seam a de necesitatea rânduirii unei zile de p o m e 
nire a sfin ţilo r ro m âni şi de propunerile Comisiei sinodale
p entru canonizarea sfin ţilo r ;
U rm ând A şezăm intele du m n ezeieştilo r părinţi dinaintea
n o a s tr ă ;
R espectând în tru to tu l rânduiala canonică a S fin te i noas
tre Biserici şi c h em â n d în a ju to ru l n o stru pe M ilostivul D u m 
nezeu, Cel în T reim e închinat,
H O T Ă R Â M :
Do acum înainte şi până Ia sfârşitul veacurilor, în întreaga Biserică O rtodoxă
Română, să se num ere cu sfinţii şi să se cinstească după pravilă, cu slujbă specială
şi cu acatist, toţi sfinţii din neamul nostru, ştiuţi şi neştiuţi, sau cei de alt neam
care şi-au sfârşit viaţa în hotarele păm ântului românesc, toţi cei care au sfinte m oaşte
cu cinstire în Biserica noastră, precum şi toţi sfinţii din neamul nostru care s-au ne
voit pe alte m eleaguri.
Pentru cinstirea tuturor accstora se instituie « D u m i n i c a
Români»

S f i n ţ i l o r

care va fi aşezată în calendarul Bisericii noastre în fiecare an în a doua
dum inică după Rusalii.

In această duminică vor fi amintiţi şi cu e \la v ie cinstiţi:
—

Sfinţii Ierarhi, preoţi şi diaconi, slujitori ai Bisericii O rtodoxe Române, care

s-au săvârşit m uceniceşte, au m ărturisit şi au apărat cu jertfelnicie credinţa ortodoxă,
n e a m u l şi ţ a r a n o i is tr ă ;
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—

Sfinţii c u v io ş i şi c u v i o a s e c a r e s - a u s ă v â r ş i t t r ă i n d d e p li n v i a ţ a

c ă l u g ă r e a s c ă şi c a r e , p r i n p ild a v i e ţ i i lo r şi p r i n r u g ă c i u n e , a u h r ă n i t
d u h o v n i c e ş t e p e to ţi d r e p t c r e d i n c i o ş i i ;
— Sfin ţii m a r t i r i d i n o r i c e t r e a p t ă h a r i c ă s a u s t a r e o b ş t e a s c ă şi toţi
a c e i a c a r e p r i n s â n g e l e şi p a t i m i l e lor, a u p r i m i t c u n u n a s f i n ţ e n i e i ;
— Sfin ţii r o m â n i u c iş i d e o ş t i le p ă g â n i l o r s a u a lt e a l t o r a s u p r i t o r i
(le-a l u n g u l v e a c u r i l o r , p r e c u m şi c e i c a r e a u c ă z u t in l u p l ă cu a c e ş t i a
sau

in

am ară

robie

p en tru

c redinţa

străm oşească,

pe n lru

B i s e ric ă

şi

neam ;
— Sfinţii c a r e s - a u s ă v â r ş i t l u p t â n d c u a r m a c u v â n l u ' u i p e n l r u a p ă 
r a r e a c r e d i n ţ e i , a B isericii O r t o d o x e şi a h i n e c r n d i n c i o ş i l o r ei fii :
— T o ţi c e i l a l ţi sfinţi c r e ş t i n i o r t o d o c ş i

r o m â n i d in t o a t e

t im p u r i le

şi d e p r e t u t i n d e n i , ş t i u ţi şi n e ş t iu ţ i , c a r e a u s p o r i t în d r a g o s t e a p e n t r u
H ri s t o s , c a r e a u s p o r i t î n f a p te le c e l e b u n e , în r u g ă c i u n i şi în v i r t u ţ i l e
c r e ş t i n e , p e c a r e D u m n e z e u i-a s c r i s în C a r t e a V ie ţii.
H o t ă r â m , d e a s e m e n e a , ca î n D u m in ic a S f in ţilo r R o m â n i i c o a n a p r a z 
n i c u l u i s ă fie a ş e z a t ă s p r e c i n s t i r e la lo cu l c u v e n i t , în t o a t e b i s e r ic i le din
c u p rin su l P a tria rh iei Rom âne.
U n e l e b i s e ric i ce s e v o r zidi s a u p r e î n n o i îşi v o r p u t e a r â n d u i ca
h r a m « D u m i n ic a S f in ţilo r R om âni» .
S p r e v e ş n i c ă c in s t i r e d e s p r e

cele ce am

h o t ă r â t în c h ip c a n o n i c ,

s -a î n t o c m i t a c e s t T o m o s p a t r i a r h a l şi s i n o d a l d e c a n o n i z a r e p e c a r e îl
î n t ă r i m c u s e m n ă t u r i l e n o a s t r e , s p r e a fi a d u s la c u n o ş t i n ţ a d r e p t c r c d i n c io ş il o r şi c le r u lu i B isc ric ii O r t o d o x e R o m â n e , a t u t u r o r e v l a v i o ş i l o r r o 
m â n i, o r i u n d e a r t r ă i a c e ş tia » .
D at în B u c u r e ş ti, î n a n u l m â n t u i r i i 1992, l u n a i u n ie , z iu a a d o u ă z e c e a .
M e m b r i i S f â n t u lu i S in o d a l Bisericii O r t o d o x e R o m â n e .

A poi, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh T eoctist, In tâ istă tă to ru l Bise
ricii O rtodoxe Rom âne a explicat credincioşilor im portanţa zilei şi m a
rele act săvârşit de către S fântul Sinod p rin canonizarea noilor sfinţi, cavioşi, drepţi, m ărtu risito ri şi m artiri, ctitori şi dătători de legi şi datini
ai neam ului nostru. C onsacrarea este un act canonic şi liturgic după în 
delungi cercetări, este un act de d rep tate în faţa lui D um nezeu şi a oa
m enilor ; este o recunoaştere publică p e n tru noi şi p e n tru cei ce vor urm a,
a m eritelor noilor consacraţi. Nu noi declarăm sfinţi, nu Biserica îi în 
scrie, nu credincioşii îi aleg, ci D um nezeu, mai întâi, îi are ca prieteni şi
casnici ai îm părăţiei cerurilor, iar m em oria vie a credincioşilor i-a u r
m at, i-a sim ţit şi le-a re ţin u t faptele de har. Sfinţii înşişi s-au făcut cu
noscuţi în viaţa credincioşilor, p rin rugăciunile şi m ijlocirile lor de-a Iun-

F.HIMA SĂRBĂTORIRE A .DUMINICII SFINŢILOR ROMANI.

69

gul veacurilor. în tră ire a sfinţilor, tim pul dispare, răm ân num ai în făp
tuirile. Sfinţii n-au nevoie de canonizarea făcută de noi, ci noi avem ne
voie de m ijlocirea şi ajutorul lor în vrem e de restrişte, de com uniune
sfântă la rugăciune şi m ai ales la săvârşirea Dum nezeieştii Liturghii.
Căldura sfinţilor plineşte şi în tăreşte lucrarea Sfintei Treim i asupra
noastră, a slu jitorilor şi credincioşilor Bisericii, laolaltă.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a stă ru it in continuare asu
pra im portanţei naţionale a canonizării sfinţilor români. Se ştie că Bi
serica O rtodoxă Rom ână este o B iserică apostolică. De când ne ştim su n 
tem crcştini, botezaţi aici şi nu în altă parte. Suntem creştini şi rom âni
in acelaşi tim p. Nu ne-am a b ătu t de la Legea strămoşească, n-am râv n it
şi n-am alergat nici după dom n stră in şi nici după vlădică din altă parte.
Aşa se explică de ce avem atâţia sfinţi şi m artiri din neam ul nostru, din
imilia noastră. Rom ânii, de-a lungul vrem ii, au fost m artiri şi m ă rtu ri
sitori p e n tru ei şi p e n tru alţii, aici precum şi în diverse locuri de surghiun
unde au trecu t către Domnul, nelepădând credinţa părinţilor. Este ade
vărat, a precizat P ărintele P atriarh , că m artirologiile şi calendarele n-au
consem nat num ele lor ca rom âni şi dacă le-au înscris, le-au pus altă
provenienţă, fiindcă noi eram incluşi în stăpâniri străine, iar scaunele
viădiceşti, la început, ţineau de jilţu ri arhiereşti nepăm ântene. P en tru
aceasta este nevoie de m uncă de cercetare istorică şi arheologică p en tru
a reface im aginea cât mai reală a celor canonizaţi. Mai dureros este fap
tul că unii d intre sfinţii rom âni au suferit necazuri şi chiar m artiraj din
p artea unor străini de neam , aşa-zişi creştini, de alte confesiuni. Este ca
zul ierarhilor ardeleni Iorest şi Sava şi al altora, care au p ătim it şi au
fost închişi de stăpânirile străine şi au m u rit în tem niţe. «P entru aceasta
am c h i b r i t ca astăzi, cu dum neavoastră îm preună, m ulţi nepoţi şi s tră 
nepoţi ai m artirilor, să începem cu «Doamne ajută» şi «Slăvit să fie
Dom nul •, slujba de proclam are a noilor sfinţi rom âni canonizaţi în mod
•.-„lemn dum inica trecută, în Bucureşti».
M ulţim ea de credincioşi, cu lacrim i în ochi şi cu inim ă frâ n tă şi sm e
rită, a ascultat cuvântul, plin de căldură şi de credinţă curată, al Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Teoctist.
C uvinte de folos şi m ângâiere a ro stit şi P rea Sfinţitul Serafim .
In calitate de gazdă, Prea S finţitul Episcop A ndrei şi-a a ră ta t satis
facţia că Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu bunăvoinţă şi d ra 
goste părintească, a acceptat invitaţia de a sluji în catedrala «R eîntre
girii» şi a face început bun pom enirii noilor canonizaţi, în această a doua
dum inică după Rusalii, consacrând-o ea D um inică a S finţilor Români.
Diac. prof. P. I. DAVID

FESTIVITĂŢILE SOLEMNE DE LA MĂNĂSTIREA RÂMEŢ
TÂRNOSIREA NOII BISERICI A MĂNĂSTIRII
ŞI PROCLAMAREA CANONIZĂRII SFANŢULUI GHELASIE
A şteptat cu nerăb d are de câţiva ani, evenim entul târnosirii noii bi
serici a m ânăstirii R âm eţ a fost înnobilat de proclam area canonizării
S fântului Ghelasie, care a p ăsto rit în această p arte de ţară, precum şi de
bucuria trecerii, tot în această zi, a grupului de călugări de la Sfântul
M unte, care aducea, spre cinstire, bucăţi din lem nul Sfintei Cruci.
Zona în care se găseşte am plasată m ănăstirea R âm eţ este, în tr-a d e văr, o «preafrum oasă pustie». Aici se uneşte cerul cu păm ântul, se îm 
pleteşte m untele cu valea, rugăciunea n eîn treru p tă cu m unca stăruitoare.
Valea râului R âm eţ este, în m iniatură, o vale a Iordanului. Ea a
atra s m ai întâi schim nici daci cu vetrele lor sacre pe v ârfu rile m unţilor
şi apoi pe erem iţii sau pustnicii creştini care au ridicat, în şaua m untelui,
biserică şi m ănăstire D um nezeului celui sfânt. F erirea de ispite, ap ă ra 
rea n a tu ra lă îm potriva vrăjm aşilor şi cuceritorilor au făcut ca vieţuitorii
m onahi să-şi îngrijească şi să-şi conserve, să ridice şi să repare locaşul de
închinare. R âm eţul este o m ănăstire care n-a suferit, ca altele, distrugeri
totale, iar vieţuitorii să fie trecuţi prin foc şi sabie. Aici, ca şi în alte
locuri, ierarhii ardeleni u rm ă riţi de papa ca episcopi «schismatici», fugă
riţi şi închişi de iezuiţi, cu scaune ca horepiscopi, au m en ţin u t credinţa
curată, au fe rit poporul rom ân de schism e şi erezii şi au ţin u t, perm anent,
legătura cu fraţii rom âni de pretutindeni. Râm eţul a fost şi răm âne,
p ână la sfârşitul veacurilor, o candelă a unităţii neam ului şi a credinţei
străm oşeşti.
E ra firesc ca aici, în inim a m unţilor, să fi tră it în viaţă sfântă atâţia
pustnici şi ierarhi. Aici D om nul-m artir Mihai Vodă V iteazul a făcut p ri
vegherea «M arii u n iri a Daciei», la anul 1600 şi pe urm ele atâto r ierarhi
s-a stropit cu aghiazm a bucuriei.
în vrem ea noastră, prin nefastul decret 410 1959 s-a d esfinţat ob
ştea R âm eţului. Ceea ce n -au p u tu t face străinii sute de ani, au «făptuit»
cei din m ijlocul nostru. în zadar s-au străd u it ierarhii şi p a triarh u l J u s 
tin ian să păstreze com unitatea. S-a găsit totuşi o «soluţie». I.P.S. M i
tropolit A ntonie, pe vrem ea aceea episcop-vicar p atriarh al a obţinut
aprobarea p en tru num irea ierom onahului Dometie M anolache, fratele său
de călugărie, ca slu jito r al schitului. Acest călugăr, cu viaţă de adevărat
erem it, a reu şit refacerea obştii şi ridicarea unor chilii p en tru vieţuitori.
C om unitatea în duhul străm oşesc prospera. Maica stareţă Ierusalim a Ghibu
îşi strângea fetele precum cloşca puii sub aripă, dar m ulţi uli erau de-asu p ra şi m ulţi corbi croncăneau. Rea prevestire ! D uhovnicul Dometie
trece către Domnul. Fam ilia de maici este din nou atacată. Un alt slu ji
tor, părin tele V arsanufie, duhovnic încercat, de la Frăsineii-V âlcii, li
nişteşte şi vindecă tu lburarea. Deşi duhul lui Dom etie «nu are carne şi
oase», toată obştea îi sim te tablele nescrise ale Legii din m unţii R âm eţu
lui. în 1975 se reînfiinţează eparhia Alba Iulia. P. S. Em ilian n-avea
odihnă fără liniştea R âm eţului. Şi, m inune ! R egretatul prof. Vasile D ră
guţ, cercetând vechim ea bisericii m ânăstirii, sondând stra tu rile de frescă,
dă la lum ină faim oasa inscripţie «Ghelasie — arhiepiscopul, 1377». Isto
ria scrisă a R âm eţului şi a latin u lu i A rdeal se coboară — în docum ente
— cu câteva sute de ani. Stupefacţie, satisfacţie, curiozitate ! Descoperi-
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taru l inscripţiei, profesorul Vasile D răguţ este răp it şi el de o boală n e
cruţătoare şi, potrivit dorinţei sale, îşi doarm e aici som nul de veci. Ochii
cri acoperiţi ai au torităţilor locale încep să dea im portanţă istoriei. Se
chibzuieşte. Se câştigă încredere. Se refac cabana şi chiliile, se redau obş i i m onahale d repturile sale. Maica Ierusalim a, ca R ut-m oabiteanca, cu
lege spicele bunăvoinţei din m ulte arii şi consolidează obştea şi gospo
dăria. Se reuşeşte ridicarea bisericii m ănăstirii, refacerea şi pictarea p a ra 
disu lu i obştii. D ar o nouă durere încercă obştea ! P ărintele V arsanufie
părăseşte şi el familia... Se ridică însă un nou Elisei, tot de la Frăsinei,
cuviosul Ioachim. Şi, din nou începe m unca în piatra de crem ene a Sinaiului din Râm eţ.
Fiind b iru ite şi ultim ele îm potriviri, se obţine îngăduinţa, la început,
şi apoi aprobarea p e n tru tem elia unei noi biserici. Din nou m uncă, obo
seală. V răjm aşul-chinuitor aruncă ispita neputinţei şi suferinţei aproape
peste toată obştea căutând p rin orice m ijloc «neutralizarea» stareţei.
-U râciunea pustiirii» nu ştia că duhul lui Dom etie era sim ţit şi în viaţa
obştii şi în rugăciune. Se ridică, aşadar, precum biserica lui Neagoe, un
nou locaş cu a rh itectu ră specifică epocii lui Ş tefan cel M are şi stilului
m untenesc şi brâncovenesc. Câte sacrificii, câte calcule, câte oprelişti şi
necazuri : catedrală în creierii m unţilor fără plan aprobat, fără m ate
riale, fără m ijloace de tra n sp o rt şi câte, câte altele ! Dar, unde vrea
Dum nezeu, se biruieşte orice potrivnicie ! S-a sfârşit, deci, lucrul cel
bun, pictura fiind realizată de m aestrul G rigore Popescu. M ireasa A pu
senilor era pregătită p en tru n u n ta etern ităţii, p en tru sfinţire ! Şi iată
prilejul. D um inică 28 iunie după-am iază, în ju ru l orei 17 a sosit la
R âm eţ grupul m onahilor de la M untele Athos, conduşi de părintele a rh i
m andrit Iosif, stareţu l m ănăstirii Xiropotam . Delegaţia a fost în tâm p i
n ată de întreaga obşte a m ănăstirii şi de un m are num ăr de credincioşi,
în fru n te cu P. S. Episcop G herasim al Râm nicului. S-a făcut proce
siune în ju ru l noii biserici, după care P. S. Episcop G herasim şi P rea
Cuviosul Iosif au ro stit scurte cuvântări, apoi lem nul Sfintei Cruci a
fost aşezat p e n tru cinstire de către credincioşi.
In juru l orei 19 a sosit la m ăn ăstire Prea F ericitul P ărinte P atriarh
Teoctist înso ţit de I.I.P.P.S.S. M itropoliţi D aniel şi A ntonie, de P.S. Epis
cop A ndrei şi alti ierarhi, fiind în tâm p in aţi după cuviinţă de soborul m ă
năstirii şi de o m are m ulţim e de credincioşi av ân d în frunte pe P.S. Epis
cop Gherasim . E ntuziasm ul m ulţim ii a fost neaşteptat. Doar cei ce au înI cercat să protejeze soborul de ierarhi şi-au d at seama de puternica
dorinţă a credincioşilor, de a atinge m ăcar veşm intele ierarhilor ; o
pădure de m âini întinse cu disperarea însetatului când doreşte o cană
cu apă înconjura grupul de ierarhi ce înaintau cu greu p rin m ulţim e.
D upă ce în alţii ierarhi s-au închinat în noua biserică, s-a săvârşit
ultim a slujbă de pom enire adusă păm ânteanului ierarh Ghelasie. P a 
rastasul, săvârşit în «altarul de vară», im provizat lângă vechea clădire
a m ănăstirii (muzeul de azi), a fost u rm a t de slujba vecerniei, la care au
asistat toţi ierarhii, protos fiind I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi
Bucovinei. Spre sfârşitul slujbei, ploaia, rev ărsată parcă din vârful
munţilor,' am eninţa să risipească toţi credincioşii. Dum nezeu însă n-a
v ru t să fie aşa. Ploaia, după ce răcorise aerul, încins de bulgărel de jar
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p ro p tit pe creasta m untelui, s-a oprit... Apoi osem intele Sfântului G helasie de acum m oaşte sfinte, au fost aşezate in tr-o raclă specială, stro 
pite cu aghiazm ă şi unse cu sfân t m ir. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, cu viersul său de în tâiu l şi în tre m onahi, a explicat m ulţim ii
de credincioşi im portanţa m om entului, darul deosebit al lui oferit nouă
celor de astăzi de a face cunoscut pe aleşii lui D um nezeu din veac
adorm iţi.
«S fântul Ierarh G helasie de la R âm eţ, a explicat în tâistătăto ru l
Bisericii noastre, este în tâ iu l canonizat şi proclam at astăzi în mod
solem n, aici, la R âm eţ, unde a tră it viaţa de pustnic, aici unde s-a ru g at
p e n tru neam ul său, aici, de unde Dum nezeu l-a chem at la rosturi înalte,
aici unde a ctito rit şi tot aici a adorm it în tru nădejdea învierii».
«Creştinii s-au ru g at p erm anent C uviosului-ierarh şi rom ânii, în
istoria lor, l-au invocat ca m are făcător de m inuni, grabnic a ju tă to r şi
statornic apărăto r al Ortodoxiei, a încheiat Prea Fericirea Sa».
în continuare, slujba privegherii a fost condusă de P.S. Episcop
Serafim , vicarul A rhiepiscopiei Sibiului. Larm a zilei începea să oste
nească şi ea, lum ânările aprinse păreau stele oglindite în curtea m ă
năstirii. Liniştea cuprindea Râm eţul. Se făcuse noapte...
Târziu, după m iezul nopţii, a început întâia S fântă L iturghie să
vârşită m ai ales p e n tru cei ce au venit aici p e n tru a se curaţi sufle
teşte, a se îm păca cu Dum nezeu, p e n tru a se îm părtăşi cu tru p u l şi
sângele Dom nului... Liniştea nopţii chem a la continuarea rugăciunii.
Toropiţi de oboseală, zgribuliţi de răcoarea serii, prăvăliţi pe ge
nunchi de m am ă, ca în picturile renascentiste, copiii adorm eau cu ico
niţa ori cu vreo carte de rugăciune în mână. Totul era parcă încrem enit.
D oar difuzoarele din care se auzea, molcom, S fânta Liturghie, mai sfă
râm au tăcerea. Totul era ro stit în şoaptă. Im presiile zilei erau abia m u r
m urate : «L-ai văzut pe P a tria rh ?», «In paraclis e un preot care spo
vedeşte tare bine», «Doamne, am tră it şi eu să mă pot închina la S fânta
Cruce a Dom nului».
...în rest to tul era tăcere.
S pre dim ineaţă s-a săvârşit Sfântul Maslu, m ult a ştep tat de cre
dincioşi. ...«Binecuvântaţi părinţi sfinţiţi şi ne iertaţi pe noi păcătoşii !».
...Mâini arse dc soare, deform ate de ani, se în tind după untdelem nul
dătăto r de sănătate...
A catistul S fântului G helasie a început im ediat după S fântul M aslu.
M ajoritatea celor prezenţi îl aud întâia dată. De acum , pe S fântul G he
lasie, cel ce a călcat pietrele acestor locuri îl vom invoca în a ju to r în
rugăciunile noastre către Dum nezeu.
încet, încet, aproape pe nesim ţite, s-a făcut ziuă. La răsăritu l Soa
relui, ca şi p u rtăto arele de m ir, m aicile rân d u ite au preg ătit tot ce era
necesar p e n tru cerem onialul târnosirii, în vederea d ăru irii hainei lum i
noase noului locaş de închinare al lavrei Râm eţului. Este ora 9. Clopo
tele m ănăstirii răsu n ă în toate văile înconjurătoare. începe slujba tâ r 
nosirii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist este înco n ju rat de I.I.P.P.S.S.
M itropoliţi D aniel al M oldovei şi A ntonie al A rdealului, de P.P.S.S.
G herasim al Râm nicului, Calinic al A rgeşului, A ndrei al Alba Iuliei,
Tim otei al A radului, P.S. Irin eu B istriţeanul, episcopul-vicar al A rhi
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episcopiei C lujului, preoţi şi diaconi. Au m ai făcut parte din sobor de
canii facultăţilor de teologie din T ransilvania, directori de sem inarii teo
logice, stareţi de m ănăstiri din toată ţara etc. Au fost de faţă num eroşi
invitaţi străini.
Se face sfinţirea apei in faţa noii biserici, apoi se înconjoară bise
rica, p urtându -se, după rânduială, sfintele moaşte. Se pecetluieşte noul
locaş cu pecetea sfântului şi m arelui m ir, se stropeşte cu aghiazmă. în
faţa uşii principale, după rugăciunile speciale de consacrare are loc cu
trem u răto ru l dialog : Ridicaţi căpetenii porţile voastre... şi va in tra îm 
p ăratul slavei ! — Cine este acesta, îm p ăratu l slavei ?... Dom nul P u te 
rilor ! Acesta este îm p ăratu l slavei !
Noul sfânt locaş este pus sub ocrotirea Preasfintei A dorm iri a Mai
cii Dom nului şi a Sfinţilor Apostoli P etru şi Pavel
Cerem onialul de târn o sire continuă în interiorul sfântului locaş, cu
sfinţirea picturii a catapetesm ei, aşezarea sfintelor m oaşte la tem elia
sfintei mese, a docum entului de sfinţire şi a pom elnicului ctitorilor. Se
spală m asa ce va deveni sfântul prestol, cu îndeplinirea întregului cere
m onial după care se îm bracă sfânta m asă. proscom idiarul şi întreg sfân
tul altar p e n tru ca, de acum înainte, să se săvârşească aici, neîncetat,
sfânta jertfă cea m ântuitoare — S fânta Liturghie.
S-a cân tat : Lum inează-te, lum inează-te. Noule Ierusalime....
După datina străb u n ă, ierarhii, preoţii şi credincioşii, în tr-o ordine
şi evlavie im presionante, au trecu t p rin n ou-sfinţitul altar, închinându-se şi dând slavă şi m ulţum ire Celui de Sus şi rugându-se p e n tru cei
ce au p u tu t să ridice un astfel de locaş. T rei zile şi trei nopţi, şiru ri de
credincioşi din toată ţara au trecut p rin sfinţitul locaş.
La ora 10, soborul de slujitori, in fru n te cu Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, înconjurat de un im presionant sobor de slujitori, au
săvârşit S fânta L iturghie solem nă, pe un podium ara n jat în incinta m ă
năstirii. Pe un tim p ru p t din rai, în tr-u n cadru natu ral ca o grădină a
Maicii Precista, în căldura evlaviei celor peste 70.000 de credincioşi şi
asistenţei oficiale de stat centrală şi locală, in arm onia perfectă a unui
cor bărbătesc alcătuit din studenţi ai In stitu tu lu i teologie din Sibiu, se
putea rosti : nu ştim dacă suntem în cer sau pe păm ânt, dar cu fie
care se petrece m inunea convertirii şi transform ării noastre !
Un panegiric al istoriei, m isiunii şi m artiraju lu i celor sărbătoriţi la
29 iunie, Sfinţii Apostoli P e tru şi Pavel, dar şi al im portanţei prăznuirii
lor astăzi, a rostit, cu com petenţa-i cunoscută, m itropolitul T ransilva
niei, I. P. S. A ntonie. C onţinutul predicii, fraza cu m ireasm a filocalică,
com paraţiile şi asem ănările, aplicarea la viaţa zilnică, toate acestea au
creat o sta re de înaltă tră ire a m om entului şi încă unde, aici în inim a
A rdealului, aici în locul binecuvântat de D um nezeu un d e a tră it S fân
tul ierarh G helasie de la Râm eţ, urm ător al lui Hristos, propovăduitor
şi tran sm iţăto r al dreptei în v ăţătu ri p rim ită şi de la cei doi prăznuiţi
astăzi : Sfinţii Apostoli, cei nedespărţiţi în m oarte şi îm preună-rugători
şi m ijlocitori p e n tru noi, P e tru şi Pavel.
După otpustul Sfintei Liturghii, I. P. S. M itropolit A ntonie a dat
citire Tom osului de canonizare a celui în tre sfinţi părin telu i nostru,
Cuviosul ierarh Ghelasie de la Răm eţ, făcătorul de m inuni :

T E O C T 1 ST
D IN M IL A L U I D U M N E Z E U A R H IE P IS C O P A L B U C U R E Ş TILO R ,
M I T R O P O L I T A L M U N T E N I E I ŞI D O B R O G E I , P A T R I A R H A L
B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E ,
P R E A I U B I T U L U I C L E R Şl D R E P T C R E D 1 N C IO Ş IL O R
C R E Ş T IN I D IN C U P R IN S U L P A T R IA R H IE I R O M Â N E ,
H A R , M I L Ă , ŞI P A C E D E L A

D U M N E Z EU , P Ă R IN TE LE N O S TR U

CEL D IN C ERURI

IA R DE L A N O I P A T R IA R H IC E Ş T I B IN E C U V Â N T Ă R I

«Pe cei pe care i-a cun oscu t mai înainte , m ai înainte i-a
şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului Său... Iar pe care
.i-a hotărât m ai înainte, pe aceştia i-a şi c h e m a t ; şi pe care i-a
■chemat, pe aceştia i-a şi în d r e p t a t; iar pe care i-a îndreptat,
pe aceştia i-a şi m ărit» (R om ani 8, 29 — 30).
D o m nu l n ostru Iisu s Hristos, cunoscătorul inim ilor oa
m en ilo r, a ales pe pescarii galileeni şi i-a fă cut apostoli, iar
după slăvită Sa înălţare la cer i-a trim is să binevestească
Evanghelia la toate neamurile. Toi aşa a ales D u m n ezeu pe
Miâţia ierarhi, m ărturisitori, m ucenici şi cuvioşi, care au fo st
«m ă riţi» p rin trecerea lor în rândul sfinţilor bineplăcuţi Lui,
p en tru că au m ă rtu risit cu tărie credinţa cea adevărată, au
fo s t plini de dragoste faţă de sem enii lor şi şi-au pus nădej
dea în D om nul, m ângâietorul şi ocrotitorul n o stru al tuturor.
Dar D um nezeu, în înţelepciunea Lui cea nepătrunsă şi în dra
gostea sa nemărginită faţă de aceia pe care i-a zidit, nu şi-a
ales ca binevestitori ai Evangheliei Sale şi făclii lum inoase
peste obştea credincioşilor nu m a i ierarhi, călugări, bărbaţi
sau fem ei din prim ele veacuri creştine, ci la şirul lor s-au
adăugat în curgerea vrem ii şi alţi sfinţi şi m ărturisito ri de
n eam u ri felurite, din toate laturile păm ântului. în tr e ei, m âna
D o m n u lu i şi evlavia pop oru lui n o stru au ridicat la cinste deo
sebită, vrednică de faptele lor, şi pe unii din tre ierarhii, căjugării şi dreptcredincioşii creştini de neam român.
Din rândul acestora a fo s t ridicat şi părintele nostru,
ierarhul Ghelasie de la m ănăstirea Râm eţ, care în anul 1377
p ă sto rea pe dreptcredincioşii ortodocşi rom âni din Transil
vania. Viaţa sa plină de sfinţenie, râvna sa în tru propovăduirea cuvân tulu i Evangheliei şi dragostea sa faţă de păstoriţii
.săi a rămas, în am intirea bunilor creştini din părţile Munţi-
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Ier Apuseni, până în zilele noastre. Iar sfintele sale moaşte,
descoperite în chip m in u n a t la m ănăstirea Râm eţ, în u rm ă cu
peste ju m ă ta te de veac, au săvârşit m u lte vindecări în rândul
dreptcredincioşilor creştini care îşi îndreaptă paşii cu evlavie
spre acest sfâ n t şi străvechi locaş de închinare. Ţ inând seama
de viaţa sa aleasă şi de râvna lui p e n tru luminarea tu rm ei
W e duh ovniceşti şi de m inunile săvârşite de sfintele sale
m o a ş te ;
S fâ n tu l S in o d al Bisericii noastre a găsit că este bineplăcut lui D um nezeu şi obştei dreptcredincioşilor, ca el să
;ie ridicat la cinstea cuvenită şi aşezat în ceata sfinţilor.
Drept aceea, în chip canonic şi sinodal, chem ând în ajulorul n ostru puterea Celui Prea îna lt,
HOTĂRÂM:
De a c u m î n a i n t e p ă r i n t e l e

n o s t r u i e r a r h u l C h e la s i e s ă se n u m e r e cu

sfin ţii şi să s e c in s t e a s c ă d u p ă p r a v i l ă în r â n d u l s i i n ţi l o r i e r a r h i î n

cu

p r i n s u l M i t r o p o l i e i A r d e a l u l u i şi în î n t r e a g a Biserică O r l o d o \ ă R o m â n ă ,
cu n u m e l e d e

«Sfântul

ierarh

Ghelasie

de

la

Râmeţ».

P e n t r u p o m e n i r e a sa s t a t o r n i c i m z iu a d e 30 iu nie , u r m â n d a fi î n 
s c r i s î n s i n a x a r , în c ă r ţ i l e d e c u lt, p r e c u m şi i n c a l e n d a r u l Bisericii n o a s 
tr e .
D e a s e m e n e a , r â n d u i m s ă s e t i p ă r e a s c ă s l u j b a şi v i a ţ a lui, s ă i se
z u g r ă v e a s c ă i c o a n a , c a r e s ă fie p r i m i t e c u t o a t ă e v l a v i a d e c ă t r e d r e p t c r e d i n c i o ş i i c r e ş t i n i . R â n d u im , t o t o d a t ă , s ă fie z u g r ă v i t c h ip u l s ă u la loc
p o t r iv i t , a l ă t u r i d e c e l e a le a l t o r sfin ţi d e n e a m ro m â n , în b i s e r ic i le c a r e
se v o r ri d ic a d in t e m e li e s a u se v o r z u g r a v i d e a c u m î n a i n t e .
Şi p e n t r u ca e v l a v i a d r e p l m ă r i t o r i l o r c r e ş t i n i să s p o r e a s c ă p r i n lu 
c r a r e a şi c h e m a r e a s f â n t u l u i i e r a r h G h e l a s i e , m a i r â n d u i m ca, d e a c u m
în a i n t e , b i s e r ic i le c a r e s e v o r zidi s a u p r e î n n o i , sâ -şi p o a t ă lu a h r a m u l
a c e s t u i sfâ n t, i a r la h r a m u l d e a c u m al c e l o r t r e i l ă c a ş u r i d e î n c h i n a r e
d e la m ă n ă s t i r e a R â m e ţ, ca şi la h r a m u l b i s e r ic i i de la fo sta m ă n ă s t i r e a
G e o a g i u l u i , s ă fie a d ă u g a t şi a c c l a al s f â n t u l u i i e r a r h G h e l a s ie .
P e n t r u d e p l i n a s t a t o r n i c i r e a c e l o r p e c a r e le -a m o r â n d u i t î n c h ip
c a n o n i c , a m î n t o c m i t şi î n t ă r i m cu s e m n ă t u r i l e n o a s t r e a c t u l d e fa ţă , ca
T o r a o s p a t r i a r h a l şi s i n o d a l d e c a n o n i z a r e ,

adică

d e a ş e z a r e în r â n d u l

s f i n ţ i l o r a c e l u i m a i s u s a m i n t it , p ă r i n t e l e n o s t r u G h e l a s ie , p e n t r u
a d u c e la c u n o ş t i n ţ a

e v l a v i o s u l u i c le r şi a b i n n c i n s t i to r i l o r c r e ş t i n i

a-1
din

.c u p r i n s u l P a t r i a r h i e i R o m â n e .
D a t in B u c u r e ş ti , a n u l m â n t u i r i i 1992, l u n a i u n ie z iu a a d o u ă s p r e z e c e a
M e m b r i i S f â n t u l u i S i n o d a l B isericii O r t o d o x e R o m â n e .
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Icoana sfântului a fost sfinţită prin stropirea cu aghiazm ă şi a ră tată
m ulţim ii de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în tim p ce se
cânta troparul alcătuit cu p rilejul trecerii în rândul sfinţilor a ocrotito
rului acestor locuri.
In calitatea sa de în tâ istă tă to r al Bisericii O rtodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a tâlcuit, pe înţelesul tu tu ro r, rostul
evenim entului şi urm ările actului săvârşit de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Rom âne p rin canonizarea cuviosului-ierarh Ghelasie. Mai intâi,
el a av u t chem area lui D um nezeu p e n tru slujirea Bisericii străbune,
apoi, a accentuat Prea F ericirea Sa, sfântul ierarh a apărat dreapta c re 
dinţă de uneltirile papistaşe şi în aceiaşi timp, a ocrotit poporul său ca
să nu fie făcut rob şi deznaţionalizat. In această situaţie, cuviosul G he
lasie a devenit, pe lângă p ărin te al dreptcredincioşilor, şi ap ărăto ru l drep
tu rilo r politice ale acestora. De aceea, duhul său, ca al tu tu ro r în ain ta 
şilor, se bucură îm preună cu nci, acum într-o Rom ânie u n ită şi în Bise
rica reîntregită. Au încercat papistaşii, cum se cunoaşte, de-a lungul isto
riei să dezbine poporul rom ân, să-l închine străinilor, să-şi părăsească a l
taru l străb u n p e n tru a lta ru l «strălucitor» poleit cu m inciuni al Romei.
S-a reuşit, în 1700, d atorită silniciilor care s-au ab ătu t asupra bietului
popor, dar inim a credincioşilor, sufletul lor a răm as tot a lă tu ri de s tră 
moşi, de Biserica apostolică a rom ânilor. îm părţirea şi despărţirea Bise
ricii ardelene astăzi, cum doresc unii, este treaba credincioşilor, nu a Va
ticanului. U niaţia de la 1700 nu m ai există. Bisericile u n ite se num esc
acum Biserici catolice de rit bizantin. Ce fals dureros p e n tru creştină
tate ! Cum ai putea fi unit, când conducătorul este făcut cardinal, eşti
mai degrabă inclus şi supus. Nu ne m iră că, la 1763, când unirea se do
vedise m inciună p e n tru popor, stăpânirile lum eşti, la îndem nul iezuiţilor,
au distrus peste 150 m ănăstiri ortodoxe, iar bisericile parohiale au fost
arse !...
Or, după revenirea la B iserica-m am ă a credincioşilor «uniţi», în 1948,
nici o biserică «unită» n-a fost distrusă, ci, dim potrivă, toate au fost re 
făcute de aceiaşi credincioşi care nici nu dădeau im portanţă faptului că
erau uniţi. A şa se explică de ce credincioşii refuză trecerea la uniaţie, cu
toate că ierarh ii-u n iţi, ca şi unii preoţi, se declară ei m artiri şi victim e
nu num ai politice, ci, că ar fi fost persecutaţi de Biserica O rtodoxă că
reia îi atrib u ie epitete jignitoare... Preoţii şi ierarhii înţelepţi şi-au slu jit
credincioşii, în 1948, şi au revenit. Cei care erau în slujiri străin e s-au
declarat m artiri şi au continuat propaganda politică în haină religioasă.
Pe când aceia îşi ispăşeau pedepse politice, străine slujirii lui Hristos, cre
dincioşii refăceau şi construiau biserici noi, aşa cum le -a u 'a v u t înainte de
1700 şi chiar m ai frum oase. Cum să nu atragă aten ţia aceste noi lăca
şuri sfinte de cult. J e rtfa aceloraşi credincioşi, cu fiii şi nepoţii lor. De
fapt, după recensăm ântul, de curând efectuat şi publicat, abia 1 % s-au
«dovedit» a fi greco-catolici. A jutorul în toate l-au d at rom ânilor sfinţii
şi m artirii A rdealului, in tre care, şi m ai cu osebire, ap ărăto ru l credin
ţei şi chip blândeţelor, sfân tu l ie ra rh Ghelasie de la Râm eţ.
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P e n tru toate acestea, a stă ru it Prea Fericitul Părinte Patriarh să
luăm am inte şi să ne păstrăm credinţa, să rezolvăm diferendele în tre noi
aici şi nu la Roma sau la Budapesta, nu la C onstantinopol sau în altă
parte, ci cu credincioşii noştri, nu cu reprezentanţi politici înveninaţi şi
răzbunători. N -au nici o vină m am ele şi copilaşii noştri, care au suferit în
trecut şi care, din nefericire, suferă şi astăzi. Să ştie toţi cei ce râvnesc
starea bisericească din ain te de 1948 că poporul nostru s-a născut în is
torie, în acelaşi tim p creştin şi rom ân, latin şi ortodox. P reţu ire deose
bită a a ră ta t în cuvântul său Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist os
tenitorilor p en tru înălţarea noii b ise rid : Prea Sfinţiţii Episcopi Em ilian
şi A ndrei, P. Cuv. S tareţă Ierusalim a şi tu tu ro r credincioşilor.
încheind şi dând binecuvântarea arhierească, toţi credincioşii au ros
tit : «sâ ne trăiţi în tru m u lţi ani» şi «nu v o m părăsi credinţa pentru d u m 
nezei străini». în ciuda tradiţiei noastre ortodoxe, s-a ovaţionat şi s-a bă
tu t din palme. M area de oameni, valuri-valuri, nu se mai potolea, încât
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a tre b u it să revină în faţa cre
dincioşilor, răspunzând entuziasm ului lor şi binecuvântându-i.
Apoi P. S. A ndrei, episcopul locului, a dat cuvântul oaspeţilor iera rh 4,
din P atriarh ia Rom ână. I. P. S. Daniel, m itropolitul Moldovei şi Bucovi
nei a a ră ta t că nu este străin de acest sfânt locaş. Aici a făcut pelerinaje
in tinereţe, aici s-a ru g at şi, aici a sim ţit p u terea m ijlocitoare a celui ca
nonizat astăzi. Biserica nouă pe care am sfinţit-o este o m ărtu rie a u n i
tăţii de neam şi de credinţă. D uhul lui Ş tefan cel Mare sălăşluieşte şi
aici, ca şi duhul lui G helasie în m ănăstirile de peste Carpaţi. Şi dom nito
rul Ştefan şi cuviosul ierarh G helasie au a p ărat credinţa străm oşească şi
neam ul rom ânesc. De aceea vom duce roada duhului sfântului Ghelasie
lângă m orm ântul viu al voievodului sfânt de la Putna.
Vlădica Gherasim , episcopul Râm nicului, a a ră ta t că şi oltenii au fost
prezenţi aici, nu num ai astăzi, ci totdeauna. Valea O ltului, ca şi Valea
Jiului, nu au fost num ai trecători, ci şi m ijloace ale îm părtăşirii dreptei
credinţe şi în tărirea credincioşilor cu d aruri, cărţi, veşm inte, vase sfinte
şi m ulte altele. însuşi Domnul Prim ei U niri, M ihai Viteazul, s-a închinat
în acest sfân t locaş ocrotit de sfân tu l ierarh Ghelasie. Dăm slavă lui
D um nezeu p e n tru toate şi cinstire credincioşilor acestor locuri.
Prea S fin ţitu l Calinic, episcopul A rgeşului, ctitor de biserici în E par
hia C lujului, unde şi-a început activitatea sa ca preot, înnoitorul m ănăs
tirilor Sinaia şi Cernica, a evocat locul acesta ca loc de în tă rire duhov
nicească şi d ătător de curaj şi îndrăzneală în propovăduire şi în ridicare
de sfinte locaşuri.
«Cred că nu greşesc dacă afirm că Sfântul Ghelasie a fost m artor
evenim entelor din 1359 când Iachint de Vicina (Dobrogea) *se m ută la A r 
geş sau, poate, chiar atunci să fi fost sfinţit G helasie p entru Transilvania,
dându-i-se titlu l de arhiepiscop, iar titu la ru l scaunului de la Argeş se
num ea m itropolit al Ungrovlahiei.

7 8

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

Şi atunci şi acum, am fost şi suntem prezenţi la necazuri şi la bucu
rii a încheiat P. S. Episcop Calinic.
P. S. Tim otei, episcopul A radului, de asem enea, a îm p ărtăşit bucuria
credincioşilor bănăţeni faţă de acest act de dreptate. Cuvioşii şi sfinţii
m ănăstirilor noastre, mai ales în A rdeal şi B anat au m en ţin u t şi în tre ţi
n u t credinţa curată şi u n itatea de neam. M ănăstirile au fost cetăţi de apă
rare în necazuri şi în prim ejdii.
P. 5. lrineu, episcop-vicar al Arhiepiscopiei C lujului, şi-a a ră ta t sa
tisfacţia de a participa la un asem enea act istoric, care a consacrat pe
acela care a fost şi răm âne flacăra m ânăstirii Râmeţ, S fân tu l-ierarh G he
lasie. Toţi rom ânii şi toate m ănăstirile su n t astăzi în sărbătoare şi sufle
tele tu tu ro r în aleasă bucurie.
Şi-au exprim at satisfacţia duhovnicească şi alţi ierarhi. De asem enea,
a vorbit credincioşilor şi P. Cuv. A rhim . Iosif, stareţu l m ânăstirii Xiropotam exprim ându-şi em oţia sfântă de a putea prezenta lem n u l crucii
credincioşilor de faţă, a tâ t de evlavioşi şi de smeriţi.
O
im presionantă cu vântare a fost rostită de sufletul acestei obşti mo
nahale, Preacuvioasa lerusalim a, stareţa m ănăstirii. Cu cuvinte de foc,
dar şi cu m ângâierea sm irnei şi a tăm âii, vorbitoarea a a ră ta t chinurile
infernului p rin care a trecu t p en tru a m enţine pietrele vii ale com unită
ţii, a «sădi în stâncă» adevărul neclintit şi a zidi Casă Dom nului. «Cu de
cretul desfiinţării m ănăstirilor în faţă, cu controlul securităţii în dreapta
şi în stânga, cu urm ărirea celor fără de suflet şi întâm pinaţi la toate col
ţu rile de cei ce şi-au pân g ărit sufletul şi au tră d a t cauza credinţei şi a
neam ului rom ânesc, a trebuit să suportăm atâtea um ilinţe şi îngenun
cheri... D ar au existat destui Iosif şi Nicodim care veneau şi ne încurajau,
ne-au aprobat «m irodenii» şi ne-au aju tat, cum au ştiut, să înfăşurăm în
giulgiu sfân t cinstitul locaş dezvelit astăzi... Superioara m ânăstirii a m ul
ţum it tu tu ro r celor care su n t în viaţă şi a pom enit pe aceia care au trecut
în veşnicie cu nădejdea învierii şi ridicării noului Ierusalim aici, la Râ
meţ. în lacrim ile şi suspinele m ulţim ii care cunoştea jertfa acestor «în
geri în trup», m aicile m ânăstirii, cuvioasa lerusalim a a pom enit cu
evlavie num ele p ărintelui Dometie, care acum se bucură cu noi şi i-a
închinat tot lucrul cel bun făp tu it aici cu cugetul la el şi îm preună cu
dânsul. îi aşteptăm canonizarea ! Ce dum nezeiesc fapt, ca noi cei de as
tăzi să aşezăm m oaştele sfântului ierarh Ghelasie în casă nouă zidită pe
stânca neclintită a credinţei noastre şi a m unţilor patriei noastre. S u 
perioara m ânăstirii a m ulţum it tu tu ro r ierarhilor p e n tru a ju to r şi Prea
Fericitului P ă rin te P a tria rh Teoctist p e n tru m ari contribuţii la ridica
rea sfin ţitu lu i locaş. «De la tem elie şi până la acoperiş, de la podoabe
şi până la frescă a fost dania sau intervenţia Prea Fericirii Voastre».
Chipul artei lui Ştefan cel M are s-a p u tu t înfăptui aici cu obolul m ănăs
tirilor m oldave şi de pretutindeni. «...M ulţumim, acum , şi tu tu ro r celor
ce au închis ochii şi şi-au deschis inim a p en tru tot ceea ce se vede aici.
A utorităţile locale, ştiu te sau neştiute, care şi-au riscat pierderea scau
nului şi ajungerea mai sus. aju tân d u -n e, le aducem om agiu şi tot res
pectul nostru şi al credincioşilor de faţă. Pom enim oam enii de a rtă şi.
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cultură, care, în felul lor, au înlesnit, eu pricepere şi cu chibzuinţă, să
ne bucurăm şi să ne veselim în această zi şi perm anent».
Maica stareţă şi-a în d re p tat gândul, apoi, către toţi creştinii şi ro 
m ânii ascunşi până ieri în sine, d ar alături de sufletul neam ului şi care
au pus aici cărăm ida dragostei lor. Ocolului silvic, p ădurarilor, p ietra 
rilor, şoferilor, fierarilor, cărăuşilor, arm atei «tuturor să le facă D um 
nezeu p a rte de bucurii în fam ilie şi să ştie că aici este şi Casa lor
sfântă...».
P. S. Episcop A ndrei a tre c u t în revistă fazele de ridicare a sfâ n tu 
lui locaş, înd rep tân d u -şi gândurile şi către înaintaşul său, P. S. Em ilian
Birdaş, şi adresând tu tu ro r un cuvânt de m ulţum ire.
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a acordat Maicii S ta re ţe
Ierusalim a cinstirea de stavrojoră, cârja şi crucea patriarhală. De ase
m enea Prea Cuviosul Ioachim a fost ridicat la treapta de a rh im a n d rit
şi i s-a oferit Crucea patriarhală.
Slujba s-a încheiat în tr-o atm osferă cu adevărat creştină şi rom â
nească. O bştea m ănăstirii a oferit celor prezenţi o agapă frăţească. Cor
turile speciale de găzduire, ca şi întreaga veselă şi vasele de bucătărie,,
au fost oferite de u n itatea m ilitară «V ânătorii de m unte» din localitate.
Masa s-a servit tu tu ro r, în serii. S-au ro stit cuvântări, iar corul stu d en 
ţilor teologi de la Sibiu a p rezen tat un frum os, concert de cântece p a
triotice şi locale.
Ordinea desăvârşită a cerem oniei a fost asigurată de conducerea'
eparhială, protoierei şi preoţi sub conducerea inim osului părin te vicar.
Ştefan U rda, toţi îndeplinindu-şi cu cinste această în altă m isiune. A u
fost de faţă m iniştri, lideri politici, rep rezentanţi ai a u to rităţilo r locale,,
consilieri eparhiali şi p atriarh ali, decani şi prodecani, directori ai şco
lilor teologice.
Seara s-a oficiat privegherea în cinstea sfântului Ghelasie, iar d i
m ineaţa, 30 iunie, ziua de pom enire a sfântului Ghelasie, s-a săvârşit
Sfânta L iturghie în cadrul căreia s-au în ălţat rugăciuni de cinstire şi
de invocare a aju to ru lu i S fântului recent canonizat.
Astfel s-au desfăşurat sărbătorile legate de canonizarea S fântului
ierarh G helasie şi târnosirea noii biserici de la Râm eţ, al cărei clopot
«pân’ la P u tn a plânge». Şi ştim că m ultă vrem e am intirile noastre vor
p urta plăcuta «povară» a acestor zile — şi mai ştim că un popor care
naşte încă sfinţi şi înalţă încă biserici m ai a re încă m ulte pagini de scris
in istorie.
După încheierea festivităţilor de la m ănăstirea Râm eţ, Prea Ferici
nd Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de I. P. S. M itropolit Daniel şi de
alţi ierarhi ai Bisericii noastre, a pornit în ziua de 30 iunie spre Mol
dova. Pe traseu s-au vizitat mai m ulte localităţi din judeţele M ureş şi
H arghita. U n m om ent deosebit l-a constituit vizitarea parohiei Bistra.
în această parohie, credincioşii, îm brăcaţi în straie tradiţionale ,au
întâm pinat în faţa bisericii soborul ierarhilor. Tineri şi vârstnici, şi m ai
cu seam ă şcolari îm preună cu profesorii din localitate, toţi cu lum ânări
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in m âini, având în m ijlocul lor pe harnicul păstor duhovnicesc, p ă rin 
tele Teofil, un cunoscut m isionar al acestor ţin u tu ri, inconjurat de
m em brii C onsiliului parohial, au ţin u t să prim ească
binecuvântarea
Prea Fericittilui Părinte Patriarh Teoctist, m om ent unic, poate, în viaţa
acestei istorice localităţi. Cu m are em oţie, în tâistătăto ru l Bisericii noas
tre a binecuvântat şi a gustat din pâinea şi sarea oferite de unul din
vârstnicii satului, ca rod al m uncii lor şi simbol de creştinească şi rom â
nească vieţuire în com uniune. P rileju l procram ării S fântului ierarh G he
lasie la m ănăstirea Râm eţ, din ziua de Sfinţii Apostoli P etru şi Pavel,
le-a dat posibilitatea credincioşilor din Bistra să se adune în gând şi
rugăciune cu toată suflarea ortodoxă şi să înscrie, în inim ile lor curate,
binefacerile dum nezeieşti p rin m ijlocirile sfinţilor şi cele ale sfinţilor
din neam ul nostru, ale celor din A rdealul, de atâtea ori răstig n it in is
toria sa bogată, p resărată cu m ulte şi adânci nedreptăţi şi suferinţe.
U nită în cântările bisericeşti şi in cele învăţate de copii la şcoală
p e n tru slăvirea eroilor şi m artirilo r p e n tru credinţă şi neam , a vredni
ciilor lui Ş tefan cel M are, ale lui Mihai Viteazul sau ale rom ânilor care-şi dau viaţa pe m alurile N istrului, ceata credincioşilor din faţa bi
sericii, — cu vechim e de sute de ani — , im prim a privirii im aginea m ul
ticoloră din frescele bucovinene. Din această drep tm ărito are ceată s-a
desprins, ca o floare din tr-o pajişte prim ăvăratică, tân ăra Elena Sim ina
Coda, îm brăcată ca şi ceilalţi elevi in straie naţionale, lu crate cu m i
gală de m am ele şi bunicile satului şi, in num ele obştei creştine, cu gla
sul trem u rân d de em oţie şi bucurie, a rostit, in versuri proprii, gândurile
ei şi ale fiecărui fiu sau fiică a Bisericii străm oşeşti :
« P r e a F e r i c i t e P ă r i n t e P a t r ia r h ,
Lui D u m n e z e u îi m u lţ u m im ,
c ă azi în B istra v ă p rim im ,
c u p â i n e a l b â ţ i c u sa re,
azi, î n zi d e s ă r b ă t o a r e .
C -aşa-i d a tin a stră b u n ă,
aici, în ţ a r a c e a r o m â n ă !
Bunul n o stru D um nezeu
n e - a t r im i s a le s u l S ă u
s ă n e b i n e c m â n te z e ,
d r u m u l s ă ni-1 lu m i n e z e .
Suntem bucuroşi nespus
că. D u m n e z e u v - a a d u s
î n t r e o i le d in m u n t e
c e t r e b u i e p ă s t o r it e ,
D o m n u l fie l ă u d a t ,
c ă p e noi n u n e - a t i u i ta t .

In acest mic sat sub soare,
azi e mare sărbătoare :
A z i t r im i s u l D o m n u l u i
i n t r ă d r e p t în c a s a Lui :
c a s ă m ic ă şi b ă t r â n ă
dar e o casă rom ână !

A ic i s - a u r u g a t s t r ă m o ş i i '
ia r azi s e r o a g ă n e p o ţi i .
Dar. B u nule D u m n e z e u ,
f e r e ş t e - n e d e o r i c e râu,
s ă p u t e m c u s p o r l u c ra
s ă - n ă l t ă m b i s e r ic a ;
Locaşul de ru g ă c iu n e
p e n t r u s u f l e te l e b u n e ,
c e - o să fie d e folos
p e n tru neam ul ortodox.
La a c e a s t ă C a t e d r a l ă ,
m â n d r ă ca S f â n t a F e c io a r ă ,
zi' d e zi noi t o ti m u n c im ,
d e la copii la b ă tr â n i.
D o a m n e , noi n e r u g ă m Ţie,
p e n tru -a -n o a s tră P a triarh ie
şi p e n t r u S f â n t u l Sin o d
ce în v aţă acest norod ;
îi a r a t ă c a l e a d r e a p t ă ,
d e l a e a «ă n u s e - a b a t ă ,
p e Iis u s m e r e u i u b e a ţ ă ,
şi p e El să-L p r e a m ă r e a s c ă .
P r e a S f â n tă F e c i o a r ă - a ş \ r e a ,
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s- a u z i r u g ă c i u n e a m e a :
R o a g ă - t e lui lis us,
c u î n g e r i i cei d e sus,
să-l p ă z e a s c ă - n t r u m u lţi a n i !...
P r e a F e r i c i t e P ă rin te ,, ştim,
ii d e a c e c a v ă iubim .
că v e n i ţ i c u g â n d u r i b u n e ,
azi. în zi d e r u g ă c i u n e ,
să fim aici î m p r e u n ă
ca şi p r u n c ii c u - a lor m u m ă .
Şi p r e a F e r i c i r e a Sa,
Bine-a v e n i t ia B istra !
No i v ă p r i m i m ca p e - u n C r a :,
c a p e u n tr im is d in R a i ;
A v e m m a r t o r p e l is u s
Şi to ţi în g e ri i d e sus,
că v e n i r e a D u m n e a v o a s t r ă
în b i s e r i c u ţ a n o a s t r ă
e m il a lui D u m n e z e u

SI

;!e-a tr im is p e - a l e s u l Său.
în acest sat în d ep ărtat,
d e D u m n e z e u n e u it a t.
V a i ! V a i ! o r t o d o c ş i n ă s c u ţi ,
s ă n u v ă l ă s a ţ i c o ru p ţi,
n i c i a d e m e n i ţ i d e ei,
d e « m a r to r i» şi «farisei»,
d o a r B ise r ic a n e c h e a m ă ,
că e ste a n o a stră m am ă !
« T a t ă l n o s t r u » e lisus,
a lţii n - a u n i m i c d e s p u s !
P e n t r u - a l n o s t r u P a t ria r h ,
îl r u g ă m p e D u m n e z e u
s ă - l f e r e a s c ă d e c e l rău,
s - a i b ă p a r t e d e D u h Sfânt
c ât va trăi pe păm ânt !
D o a m n e ! A j u t ă - n e pe to ti
cei d in n e a m u l o r t o d o x !

Prea Fericitul Părinte Patriarh a m ulţum it şi a binecuvântat pe al
cătuitoare şi rostitoare a acestor stih u ri a tâ t de sim ţite.
în co n ju rat de preoţi şi de credincioşi şi de gingăşia îngerească a
copiilor, cei dintâi care deschid sufletele p rin vorbele şi florile lu ate
proaspăt din grădina proprie — «flori d in tr-a lte flori», cum glăsuieşte
colinda — soborul arhieresc şi preoţesc, ca şi toţi cei prezenţi, nu re u 
şeau să-şi ascundă lacrim ile.
Copleşit de aceleaşi sim ţiri — şi poate mai m ult — Părintele Pa
triarh Teoctist a m ulţum it m ai întâi lui D um nezeu şi bineplăcutului Său,
sfântul ierarh G helasie de la R âm eţ, că i-a fost hărăzit să străb ată acest
ţin u t străb u n al M ureşului. Şi-a m ărtu risit bucuria şi p reţuirea p e n tru
ceea ce credincioşii cu preoţii lor înfăptuiesc acum , p en tru această d u 
hovnicească în tâ ln ire la care nim eni nu se a şte p ta.J^ e ţin â n d conţinutul
poeziei, sinceritatea fiecărui cuvânt din poezie, Intâistătăto ru l obştii
ortodoxe, a apreciat, nu num ai talen tu l şi îndem ânarea autoarei, ci şi
profunzim ea ideilor, care dau la iveală viguroasa stru ctu ră sp iritu ală a
unui copil şi, p rin aceasta izvorul de apă vie a credinţei şi istoriei noas
tre pe aceste ţin u tu ri.
«Este o lecţie p e n tru noi toţi şi p e n tru toţi cei ce trebuie să pună
um ărul — a continuat A rhipăstorul nostru — la renaşterea duhovni
cească, cu ltu rală şi socială a neam ului nostru. Asem enea prunci, h a r
nici, talen taţi şi iubitori de frum os su n t m ândria noastră a tu tu ro r,
deoarece exprim area gândului p rin vers rep rezin tă starea optim ă de
cultură şi de înzestrarea copilului ca fiinţă cugetătoare de Dum nezeu.
B. O. R. — 6
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P rezenţa pruncilor şi a tin erilo r la biserică, alătu ri de noi cei vârstnici,
înseam nă nu num ai plinirea m ântuitorului nostru A şezăm ânt, ci şi tră i
nicia şi dăinuirea şi viitorul lui. P rin ei, pe care însuşi M ântuitorul i-a
iubit şi i-a chem at la Sine, Biserica p ururea se înnoieşte şi se în tin e 
reşte, cum o înfăţişează S fântul Apostol Pa vel în epistolele sale».
Prea Fericitul Părinte Patriarh a m ulţum it tu tu ro r p e n tru frum oasa
prim ire şi a b inecuvântat copiii. P reotul paroh a condus apoi pe înalţii
ierarhi în biserică, m artoră a m ultor bucurii, îm pliniri şi du reri în
viaţa parohiei al cărei început se pierde adânc în istorie.
S-a in tra t apoi în noua biserică, aflată în construcţie. A ceasta are o
a rh itectu ră de catedrală — dim ensiunile şi tu rlele ei dom ină îm p re ju 
rim ile încărcate de păduri, fâneţe şi livezi de pom i, ducând spre cerul
cel nevăzut m ulţum irea şi rugăciunile d reptm ăritorilor creştini. Cu
aten ţie şi dragoste, Prea Fericitul Părinte Patriarh a p rim it lăm uririle
şi dorinţa tu tu ro r de a duce la bun sfârşit lucrările şi a făcut apel să se
stăruie, cu credinţă, în lucrare, p en tru a avea aju to ru l lui D um nezeu şi
al credincioşilor.
Popasul de la biserica de lem n, înălţată de acelaşi râv n ito r preot,
pe locul fostei m ănăstiri B istra, cunoscută în istorie încă din secolul
al X V -lea şi atestată de m ărtu rii arheologice a constituit o priv ire asu
p ra vieţii bisericeşti ortodoxe de din ain te de anul 1700. Leagăn de cul
tu ră rom ânească şi de rezistenţă îm potriva uniaţiei, m ănăstirea B istra
a căzut pradă, ca atâtea altele, fanaticului şi sângerosului general B ucow la 1763. Şi aici, ca în atâtea şi a tâtea locuri şi îm p reju rări, ne dăm
seam a că D um nezeu este cu neam ul românesc. După 229 ani, sfinţii a r
deleni, pietrele şi osem intele descoperite în cim itirul m ănăstirii B istra
strigă, apără şi proclam ă, dincolo de patim ile celor ce au cău tat la noi
«păm ânt şi apă», drep tatea dum nezeiască a rom ânilor.
P reţu in d
şi
această sfântă străcfcnie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a
s fă tu it să continue lu crările spre slava Bisericii noastre.
La dorinţa p reotului şi a credincioşilor, soborul înalţilor ierarhi au
răspuns stăru in ţelo r lor şi au mai zăbovit in frăţească îm p ărtăşire a
g ândurilor şi aspiraţiilor de m ai bine ale tu turor.
Un popas s-a făcut, apoi, la mănăstirea Sf. Ilie Topliţa ctitoria vred 
nicului de pom enire şi în tâ iu l p a tria rh al Rom âniei, M iron Cristea.
D upă cuviinţă, Prea Fericitul Părinte Patriarh a săvârşit un parastas la
casa părintească a distinsului ierarh. S-a vizitat schitul cu locaşul săul
de cult şi noua biserică, în stadiu avansat de pictură, încadrată splendid
în tre confortabilele chilii. La ieşirea din oraş, s-a oficiat o pom enire aj
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eroilor neam ului şi reîn treg irii (1916— 1918) la M onum entul ridicat
prin grija şi cheltuiala p atriarh u lu i M iron Cristea.

aici

O
dată cu trecerea m unţilor în Moldova, înalţii ierarhi au adm irat
nenum ărate biserici noi sau în construcţie rân d u ite de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist pe când era ch iriarh u l locului. A proape în
fiecare dum inică şi sărbătoare târnosim sau resfinţim biserici ale căror
lucrări au început în vrem ea P rea F ericirii V oastre, spunea I. P. S. Miîropolit Daniel.
A junşi la m ănăstirea Neam ţ, la vrem ea vecerniei, înalţii ierarhi şi
Însoţitorii lor au fost în tâm pinaţi după datină, de către soborul m ănăs
tirii în fru n te cu p. cuv. stareţ, doctorul Irin eu Chiorbeja. Ca ie ra rh al
locului, I. P. S. M itropolit D aniel şi-a ex p rim at bucuria că prim eşte pe
unul d in tre foştii vieţuitori ai m ănăstirii, aju n s în cea m ai înaltă v red 
nicie în Biserica străbună. De fapt, Prea Fericitul Teoctist este al doilea
în tăistătăto r al Bisericii noastre, provenit d in tre vieţuitorii m ănăstirii,
după p a triarh u l Nicodim M unteanu.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m ulţum it soborului, de
fapt fam ilia din care s-a ridicat, şi a explicat celor de faţă rostul vizi
tei, pream ărind actele de glorie ale lui Ş tefan cel Mare, ctitorul biseri
cii «înălţarea Dom nului» din incinta m ănăstirii N eam ţului. S-a vizitat
apoi incinta şi s-a m editat îndelung la m orm ântul-m inune al m onahu
lui «necunoscut» din faţa bisericii. Prea Fericitul Părinte Patriarh, m ar
tor al evenim entului descoperirii din m ai 1986, şi-a exprim at convinge
rea că duhul sfântului din aceste m oaşte ne va lum ina să-l identificăm .
M ulţi spun că este Cuviosul Paisie de la Neam ţ. S m eritul prezen tato r
al acestui itin era r este convins şi a subliniat, în num eroase ocazii, că
este vorba, cu adevărat, de m arele înnoitor al m onahism ului ortodox şi
isihastul secolului X V III : Cuviosul Paisie. Dacă ar fi fost un «m uşatin»
ar fi fost înm orm ântat în biserica veche, dacă a r fi fost u n sim plu m o
nah, obştea era obligată să-l ducă lângă ceilalţi călugări, după rânduială.
T rebuie reţin u tă m inunea şi epifania şi m editat îndelung.
M iercuri, 1 iulie, ziua de pom enire a sfinţilor mucenici Cosma şi
Dam ian, doctori fără de arginţi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoclist, ceilalţi ierarhi însoţitori, au asistat la S fânta L iturghie oficiată în
paraclisul m ănăstirii Neamţ. A fost vizitată apoi tipografia M itropoliei,
înzestrată recent, prin g rija I. P. S. M itropolit Daniel, cu u tilaj m odern
de culegere şi im prim are. Alţi delegaţi, ierarhi şi însoţitori, şi-au ple
cat genunchii la bisericile Vovidenia şi schitul «Icoana».
Diac. P. I. D A V I D

SLUJBELE SOLEMNE DE LA MÂNÂSTIREA PUTNA,
PRILEJUITE DE PROCLAMAREA CANONIZĂRII
BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD ŞTEFAN
ŞI A SFINŢILOR LEONTIE DE RĂDĂUŢI ŞI DANIIL SIHASTRUL
D upă popasul făcut la m ănăstirea Neamţ, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, îm preună cu ceilalţi m em bri ai S fântului Sinod care
l-au însoţit la festivităţile de la m ănăstirea Râm eţ, au p o rn it spre m ă
năstirea P u tn a, unde aveau să se desfăşoare, în continuare, festivităţi
de proclam are solem nă a im portantelor hotărâri ale S fântului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Române.
Traseul către m ănăstirea P u tn a trece pe lângă Ipoteştii
m arelui
nostru poet naţional, M ihai Em inescu, localitate aflată în tr-o zonă atât
de frum oasă în care şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-a pe
tre c u t o p a rte din anii copilăriei şi de unde s-au ridicat personalităţi de
v â rf ale culturii rom âne : Ciprian Porumbe seu, George Enescu, Nicolaa
Iorga, poetul Nicolae Labiş ş.a.
A junşi la P utna, înalţii ierarh i au fost întâm pinaţi de oam enii lo
cului cu pâine şi sare : m ulţi locuitori ai comunei au in v itat pe Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh să le binecuvânteze casa, m asa şi curtea. Clopo
tele P utnei legau undele nevăzute cu glasul străm oşilor, pregătind în
cununarea canonizării p e n tru e te rn ita te a aceluia ce a fost ctitor, dom n
sfân t şi d rep t şi a săvârşit fapte de sfinţenie, Ş tefa n cel Mare.
1. A 5. Pim en, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, în co n ju rat de
un sobor de clerici şi de o m are m ulţim e de oameni, a întâm p in at cu
Sfânta Cruce şi S fânta Evanghelie pe Prea Fericind Părinte Patriarh
Teoctist şi pe ceilalţi m em bri ai S fântului Sinod. S-a in tra t în biserică, s-a
făcut m etanie la m orm ântul ctitorului. I. P. S. A rhiepiscop Pim en a ţin u t
un scu rt cuvânt de bun venit.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m u lţum it p e n tru entuzi
asta prim ire şi a explicat m ulţim ii de credincioşi rostul canonizarii sfin
ţilor p e n tru în tă rirea evlaviei noastre. Noi ne-am făcut o sfântă datorie,
iar D um nezeu, care cunoaşte şi ostenelile noastre, va răsplăti fiecăruia
după h aru l p rim it şi strădania depusă. Personal am sim ţit, a ţin u t să
sublinieze în tâ istă tă to ru l Bisericii noastre, p u terea lui Dum nezeu şi
m ijlocirea m arelui Ş tefan şi ne-am depus silinţa, îm preună cu părinţii
m ănăstirii, să redăm P u tn ei strălucirea pe care a avut-o acum cinci
su te de ani. S trăd an ia noastră a fost com pletată şi înm ulţită, cu d ra 
goste şi jertfelnicie, de către credincioşii noştri, de sp rijin u l a u to rită ţi
lor locale şi judeţene. Şi, în ciuda m ultor dificultăţi întâm pinate, P u tn a
poate fi socotită cu nuna tu tu ro r m ănăstirilor m oldovene. S-a cău tat şi
s-a reu şit să fim la înălţim ea înaintaşilor cu m ijloacele noastre de as
tăzi : «B ucură-te M are Voievod, bucuraţi-vă toţi cei de aici şi de pre
tutindeni» a încheiat P rea F ericitul P ărin te P a tria rh binecuvântând pe
credincioşi, care erau în adâncă emoţie...
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R ăspunzând Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I. P. S. M itro
polit Daniel a dat slavă lui D um nezeu p e n tru toate şi a a ră ta t că astăzi
trăim cu toţii o îm plinire profetică : Un T eoctist-m itropolitul a uns dom n
pe Ştefan cel M are, un D aniel-arhim andritul a dezlegat pe tân ăru l dom n
ş l-a îm părtăşit, conducându-1 în jilţ, în anul 1457. Şi iată acum istoria
se repetă în eshaton : Un T eo ctist-P atriarh u l îl unge p e n tru canonizare
pe Ştefan, iar un D aniel-m itropolit îl proclam ă sfânt pe m arele voievod
şi ctitor.
După încheierea cerem oniei întâm p inării şi prezentărilor, a conti
nuat slujba privegherii de toată noaptea, lângă m orm ânt şi în incinta
m ănăstirii, fiind de faţă m ii de credincioşi din toate provinciile rom â
neşti, rugându-se' şi cântând im ne în cinstea evenim entului. V ecernia
n a r e a fost oficiată de un sobor de ierarhi, arhim andriţi, preoţi şi dia
coni sub protia I. P. S. A rhiepiscop V ladim ir al Basarabiei.
In cursul zilei a sosit la m ănăstirea P u tn a şi grupul de călugări de
!a Sfântul M unte Athos, p u rtă to ri ai lem nului din S fânta Cruce. Cre
dincioşii au s ă ru ta t şi au cinstit, după cuviinţă, obiectul sfânt.
D upă term in area slujbei, I. P. S. M itropolit Nestor al O lteniei a
rostit u n bogat şi frum os cuvânt de în v ăţătu ră, ca unul care a ostenit
m ult la pregătirea canonizării în calitate de preşedinte al comisiei si
nodale.
La vrem ea rân d u ită, s-a săv ârşit ultim ul parastas p e n tru C titorulVoievod.
Joi, 2 iulie, ziaa trecerii spre e te rn ita te a lui Ştefan cel M are, 1504,
zi in care — Doamne, m are îţi este m ila, iar tu Născătoare de D um ne^eu-Fecioară cum le rânduieşti — Biserica prăznuieşte A şezarea în r a 
clă a C institului veşm ânt al Maicii D om nului, a început cerem onia pro
clam ării prăznuirii lui Ş tefan cel M are ca Sfânt.
Pe lângă Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, din sobor au fă
cut p a rte : II. PP. SS. Daniel, m itropolitul Moldovei şi Bucovinei ; Nes;or, m itropolitul O lteniei ; Lucian, arhiepiscopul Tom isului ; Pim en, a r
hiepiscopul Sucevei şi R ădăuţilor ; Vladim ir, arhiepiscopul C hişinăului ;
O nufrie, arhiepiscopul C ernăuţilor ; PP.SS. G herasim
al R âm niculai ;
Calinic al A rgeşului ; Epifanie al B uzăului ; Eftim ie al R om anului şi
Huşilor ; Tim otei al A radului ; P etru , episcopul de B ălţi ; Calinic, epis
cop-vicar al A rhiepiscopiei Iaşilor ; G herasim , episcop-vicar al A rhie
piscopiei Sucevei. De asem enea, din sobor au mai făcut parte arhim and riţi-stareţi, ierom onahi, profesori universitari, teologi din toată ţara
şi decanul F acultăţii de teologie din Iaşi, Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, dia
coni şi invitaţi.
în tr-o suită im presionantă, ca pe vrem ea M arelui Voievod şi a ba?i!eilor din Constantinopol, m em brii S fântului Sinod, în fru n te cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îm brăcaţi în veşm inte strălucitoare,
precedaţi de icoanele celor canonizaţi, p u rta te de călugări-arhim andriţi,
au început ieşirea din stăreţie, de fapt fosta sală a Consiliului lui Ş te
fan Voievod şi a fiului său P e tru Rarcş, îndreptându-se spre biserică.
Im ediat după suita ierarhilor a u rm at grupul au torităţilor de sta t şi
politice ale ţării şi ale Republicii Moldova în fru n te cu dl. Ion Iliescu, pre-
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şedinţele Rom âniei şi dl. A lexandru M oşann, preşedintele P a rla m en tu 
lui B asarabiei din Chişinău. Cu toţii s-au închinat şi şi-au plecat fru n 
ţile şi genunchii la m orm ântul S fântului Ctitor-Voievod.
în alţii oaspeţi şi invitaţi au lu at loc în balconul incintei de nord al
m ănăstirii, iar soborul de slujitori şi-au luat locul pe podium ul special
am enajat p e n tru săvârşirea sfintei L iturghii solemne. R ăspunsurile li
turgice au fost date a lte rn a tiv de către corul de copii din Larara (de
lângă P utna), corul parohial din localitate şi corul unui g rup de s tu 
denţi de la F acultatea de teologie a U niversităţii din Iaşi. A rm onia p e r
fectă, transm isie p rin staţie, im pecabilă.
După citirea Sfintei Evanghelii, 7. P. S. M itropolit Daniel a vorbit
credincioşilor despre cinstirea ce se cuvine sfinţilor p e n tru m ijlocirea
lor ca p rieteni ai lui Dum nezei şi ca vase alese. C instirea sfinţilor şi a
m oaştelor lor este o poruncă dum nezeiască şi o îndatorire omenească.
Fiecare popor are aleşii săi şi fiecare fam ilie îşi cinsteşte înaintaşii.
Eroii su n t pream ăriţi de oam eni că i-au apărat şi şi-au dat viaţa p e n tru
ei. îm păraţii şi regii su n t am intiţi de supuşi şi urm aşi considerând că
d atorită lor au m oştenire şi ţară. M artirii şi m ărtu risito rii su n t tem e
lia Bisericii şi în credinţarea noastră pentru ap ărarea dreptei credinţe.
U nii d in tre ei, în ain te de încreştinare, au fost păgâni, nelegiuiţi sau în
chinători la idoli, la n a tu ră şi diverse zeităţi, dar s-au convertit şi au
devenit exem plu p e n tru noi.
în istoria biblică, a continuat în altu l ierarh, avem exem ple n e n u 
m ărate ale chem ării la pocăinţă şi sfinţenie. D um nezeu nu doreşte m oar
tea păcătosului ci în d rep tarea lui. Cinstim pe A vraam ca tată al n e a 
m urilor. Despre el, M ântuitorul Iisus Hristos spune că în «sânul» său
este raiul, nu pom enim pe A vraam — omul sim plu, înclinat spre cele
trecătoare. Nu cinstim pe Moise sau pe Ilie că au ucis slujitori m inci
noşi, ci p e n tru fap tu l că au răsp u n s la chem area sfinţeniei lui Dum nezeu.
Nu-1 pom enim pe David că a ucis pe G oliat sau p e n tru că a căzut în p ă 
cate obişnuite, ci îl cinstim ca prooroc şi om al pocăinţei, d ă ru it lui D um 
nezeu, şi m are im nograf al lucrărilor Ziditorului. El striga zi şi noapte :
păcatele tinereţelor m ele nu le pom eni, Doam ne !
R eferindu-se apoi la perioada Noului Testam ent, I.P.S. M itropolit
D aniel a a ră ta t că D um nezeu-întrupat şi Mesia cel m ult a ştep tat cere de
la noi pocăinţă, iertare, credinţă, depărtarea de patim i, adică transform a
rea noastră, p rin dragoste ; cel ce ara tă m ultă iubire faţă de Dum nezeu,
m ulte i se vor ierta. N um ai necredinţa, erezia, falsul, ipocrizia, n u se
pot ierta uşor.
I
Cel m ai im p o rtan t exem plu p e n tru nci este S fântul Apostol Pavel.
Biserica nu cinsteşte pe Saul persecutorul Bisericii, pe ucigaşul creştini
lor, ci pe Pavel convertitul, apostolul, m isionarul, ctitorul de com unităţi
creştine, m artiru l, făcătorul de m inuni, alcătuitorul de scrisori, apărăto
ru l credinţei în Hristos...
I
Aşa stau lucrurile şi în ceea ce îl priveşte pe Ştefan cel Mare. Noi]
nu-i pom enim păcatele, acestea au fost dezlegate de oam eni sfinţi, cal
D aniil S ihastrul şi iertate de Dum nezeu. Nra-1 pom enim p e n tru războaiele!
p u rta te de el, ci p e n tru ap ărarea gliei străbune, îl cinstim p e n tru cei 4îj
de ani de dom nie pe care num ai Dum nezeu i-a dat-o şi l-a apărat. Pen-1
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cele 47 de biserici şi m ănăstiri zidite de el ca dovadă a credinţei lui
m ice şi d rep te şi aju to ru lu i neîndoielnic al Maicii D om nului şi al
ror sfinţilor...
P e n tru aceasta, S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, cerceşi chibzuind îndelung asupra celor aproape cinci sute de ani care
scurs de la trecerea spre veşnicie a m arelui voievod, l-a canonizat,
noi am declarat sfân t pe Ştefan, ci faptele sale şi urm ările acestora
ra neam ului rom ânesc şi a credinţei străbune, precum şi evlavia polui nostru p e n tru cel ce are fapte m inunate, toate acestea ne-au de* rm in a t şi ne-au în cred in ţat să-l înscriem , spre pom enire, îr^ calendarul
•n o d o x , începând cu data de astăzi, 2 iulie 1992.
In lacrim ile şi suspinele zecilor de mii de credincioşi, I. P. S. Daniel
m încheiat una din cele m ai convingătoare predici cu conţinut dogm atic
ţ i naţional, aici lângă m orm ântul, ctitoria şi locul p en tru odihna eternă
a celui ce a fost, este şi. va fi B inecredinciosul voievod Ştefan cel M are
f i Sfânt.
«Dum nezeu să prim ească strădaniile noastre şi, cu m ijlocirea m areîni Domn, să fim iubiţi de D um nezeu şi feriţi de rele şi prim ejdii !».
După otpustul Sfintei Liturghii, I. P. S. A rhiepiscop Pim en, chiriarhul locului, a dat cuvântul I. P. S. Nestor, m itropolitul O lteniei, recu 
noscut istoric şi teolog şi m em bru de onoare al Academiei Române.
1 P. S. Sa, cu puterea preciziei datelor *, a justificat istoric şi faptic, n a 
ţional şi creştineşte, actul canonizării lui Ş tefan cel M are şi Sfânt. De
cinci sute de ani este cinstit M arele Voievod, dar astăzi este plinirea v re 
mii. Aşa a v ru t Dum nezeu şi aşa a do rit S fântul ! Mii de generaţii şi m i
lioane de suflete au îngenuncheat aici, iar slujitorii m ănăstirii nu i-au
lis a t candela să se stingă, l-au pom enit, au a ştep tat vocea sa şi iată
K um Ştefan este în v ia t în inim ile noastre şi cutreieră cugetul în tregului
neam rom ânesc, toată suflarea M oldovei este îm preună cu noi şi toată
făptura, cerul şi păm ântul su n t m artore şi se bucură îm preună cu noi.
Cu adevărat suntem una, parcă ne stăpâneşte pe toţi fiorul sfân t al
adunării din 1871— 1872 de la P utna, când de aici, de pe acest loc, se au 
zea glasul ardeleanului Ion Slavici şi o m are de oameni sorbea cuvintele
de foc rostite de poetul durerii şi fericirii noastre, Mihai Em inescu. Cu
toţii erau m artorii punerii tem eliei m ănăstirii — nu pe păm ânt —, ci în
suflete, nu în isonul im nografului, ci în ropotele de arm onie ale «A ltaru
lui M ănăstirii Putna», compoziţie a lui C iprian Porum bescu, cel care di
rija şi corul. Ce bine şi frum os e astăzi să-i pom enim şi să-i fericim pe
toţi înaintaşii !
«Ceea ce am făcut, în num ele D om nului am făcut şi p en tru neam ul
nostru ne-am străduit» a incheiat înaltul ierarh, fost ostenitor şi stareţ
al m ănăstirii Neam ţ, ctitoria voievodului sfânt.
în acest m om ent de adâncă tră ire creştină şi rom ânească, la invitaţia
Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Nestor a d at citire 2Go
m osului de canonizare a lui Ştefa n cel Mare :
*
I. P. S. N e sto r a şi tipărit o carto cu acest prilej. Cuvânt de preamărire. Edi
tura M itropoliei O lteniei, C raiova, 1992.

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMA NE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTCREDINCIOŞII.OR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMANE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
IAR DE LA NOI PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI.

Cuvios lucru este şi plin de folos duhovnicesc p e n tru cre
dincioşii ^Bisericii de a se arăta plini de evlavie, a cinsti şi a
pom eni, prin slu jb e şi prin cântări, pe cei ce s-au arătat bineplăicuţi lui D um n ezeu în viaţa lor pământească. Lauda care se
dă celor ce trăiesc în chip virtuo s se îndreaptă către însuşi
D um nezeu, de la care izvorăşte oamenilor toată virtu tea p re
c u m ne învaţă S fâ n tu l Gr.igorie de D u m n e z e i C u v â n tă to r u l:
«iar lauda celor bune înflăcărează şi îndeam nă pe cre
dincioşi».
«Când este lăudat d rep tu l se veselesc popoarele» glăsuieşte proorocul David. Dar lauda bm ecredinciosului voievod
Ş tefa n cel Mare ne produce nu num ai bucurie duhovnicească,
ci şi în d em n p uternic p e n tru grija m â ntu irii sufleteşti. Fie
care dintre d rep tm ăritorii creştini este dator sa cinstească şi
să laude, după cuviinţă, pe cei ce au vieţu it cu dreaptă cre
dinţă şi fa p te bineplăcute lui Dumnezeu, p en tru că lauda esiz
plata v irtu ţii şi cel ce laudă virtutea laudă pe însuşi D u m 
nezeu.
Prin asem enea fapte virtuoase a strălucit drepteredinciosul voievod Ş tefa n cel Mare, care a cârm uit Ţara M oldovei
tim p de 47 de ani, înarm at cu platoşa credinţei în D um nezeu,
cu cea a p o stu lu i şi a rugăciunii şi cu m u lte fap te ale dra
gostei creştine închinate Bisericii şi poporului s ă u ; a zidit un
foarte m are n u m ă r de biserici şi mănăstiri, înzestrândn-le cu
cele necesare sfin telo r s lu jb e ; ca un p u rtă to r de biruinţă a
lu p ta t cu p reţu l vieţii sale până la jertfelnicie p e n tru apăra
rea hotarelor ţării şi a credinţei stră m oşeşti fiin d n u m it «apă
rător al creştin ă tă ţii» ; a m ilu it pe cei săraci şi a răsplătit pe
lu ptătorii o ş te n i; a arătat îndurare şi pe cei greşiţi i-a în
dreptat.
S m erenia noastră, îm p reu n ă cu toţi m e m b r ii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii O rtodoxe Rom âne, privind la vieţuirea jert-
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jalnică p e n tru credinţă şi neam a dreptcredinciosului voievod,
bineplăcută lui D um nezeu, la jantele şi împlinirile lui şi p u r 
tând grijă de jolosul obştesc al credincioşilor, iar pe de altă
parte ţinând scama de cele arătate de către Arhiepiscopia
Sucevei şi Rădăuţilor care a cerut ca am intirea zilei trecerii
in cele veşnice a Marelui Ş tefa n să ţie aşezată ca zi de p o m e 
nire a S f â n t u l u i ;
JJrmând obiceiului obştesc al Bisericii şi rânduielilor
du m nezeieştilor părinţi de dinaintea noastră, făcut-arn cunos
cut să se dea binecredinciosului voievod Şieja n cel Mare cin
stirea cuvenită bărbaţilor sfinţi.
Pentru aceasta■u r m â n d rănduiala canonică şi sinodală şi
chem â nd în a ju to ru l nostru puterea Celui Prea înalt,
H O T A R A M :
De acum în ain te şi p â n ă la sfârşitul veacurilor, V oiev od ul Ş tefan
cel M are al M oldovei să Sie pom enit laolaltă cu bărbaţii cui cuvioşi

şi

sfinţi ai Bisericii, cinstindu-se cu slu jb e şi cântă ri de la ud ă în ziua d e
2 iulie, fiind înscris in sin axar, in cărţile de cult şi in ca le n darul Bise
ricii n o a stre cu nu m ele «Dreptcredinciosul V o ie \o d Ştefan cel M a re şi
Sfânt».
Spre v eşn ică cinstire, d o v ad ă şi în c re d in ţa re d esp re cele ce am h o 
tărât, s-a întocm it acest T om os p atria rh a l şi sinodal de canonizare, spre
a fi adu s la cu no ştinţa c rcdincioşilor şi

clerului

Bisericii

O rto d o x e

Rom âne şi a t u t u ro r e \l a v io ş il o r români, oriu n d e ar trăi aceştia.
Dat in Bucureşti, anul mântuirii 1992, lu na iunie, ziua a douazccea
M em brii Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.

După citirea Tom osuhii, Prea FericiUil Părinte Patriarh Teoctist a
stropit cu aghiazm ă icoana m arelui Voievod, sfin ţită la B ucureşti şi, in
sem nul crucii, a ridicat-o şi a prezentat-o m ulţim ii de credincioşi care, cu
capetele plecate şi adâncă m etanie, au sim ţit, din acest m om ent, puterea
lui D um nezeu şi m ijlocirea sfântului ctitor-voievod.
în aceeaşi atm osferă de înaltă tră ire creştină şi rom ânească, a con
tin u a t proclam area altor sfinţi şi urm ători ai lui Hristos.
Astfel, I. P. S. M itropolit D aniel a dat citire Tom osului de canoni
zare a sfâ ntului ierarh Leontie de Rădăuţi, distins slujitor şi făcător de
m inuni, ocrotitorul Bucovinei :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI $7 DOBROCEI
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂ NE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
HAR, MILA Şl PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
I AR DE LA NOI, PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI.

Vrednic de toată cinstirea înaintea lui D um nezeu şi plin
de folos duhovnicesc p en tru dreptm ă rito rii creştini este a
cinsti şi a pom eni, prin sfin te slujb e şi cântări bisericeşti, pe
cei ce au bine plăcut lui D um n ezeu prin viaţa cuvioasă şi fa pte
bune spre folosul aproapelui şi slăvirea lui D um nezeu, Lău
dâ nd şi pream ărind pe cei sfinţi, cinstim pe în s u ş i D um nezeu,
aşa cu m glăsuieşte P s a lm is tu l: «Prin sfinţii care su n t pe pă
m â n tu l Lui, m in u n a tă a fă cu t D om nul toată voia în tru ei»
(Ps. 15, 3).
De aceea luând a m in te la viaţa plină de nevoinţe d u h o v 
niceşti a părintelui n o stru ierarh Leontie, la iscusinţa şi dă
ruirea cu care a slu jit Biserica lui H ristos ca stareţ, părinte
duhovnicesc al sfin tei m ănăstiri Lavra, apoi ca ierarh, episcop
al Rădăuţilor, la cinstirea pe care i-au dat-o fiii săi d u h o v n i
ceşti d in mănăstiri, sihastrii şi credincioşii, atât în tim p u l
vieţii sale p ă m â n teşti cât şi după adorm irea sa în tru nădej
dea învierii şi a vieţii v e ş n ic e ;
S m eren ia noastră, îm p reu n ă cu toţi m e m b rii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii Ortodoxe Rom âne, privind la vieţuirea cea
bineplăcută lui D u m nezeu şi la faptele şi îm plinirile p ărinte
lui ierarh Leontie, şi p u r tâ n d grijă de fo losul duhovnicesc al
credincioşilor, iar pe de altă. parte ţinând seam a de cele ară
tate de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor care a cerut
ca ziua trecerii la cele veşnice, 1 iulie, să fie aşezată ca zi de
cinstire a părintelui Leontie, u rm â n d obiceiul obştesc al B ise
ricii, şi rânduielile dum n ezeieştilo r părinţi dinaintea noastră,
făcut-am cun oscu t să se dea părintelui ierarh Leontie cinstirea
cuvenită bărbaţilor celor sfinţi.
Drept aceea, u rm â n d rânduiala canonică şi ch em â n d în
a ju to r puterea Celui Prea îna lt.
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H O TĂ R Â M :
De acum în ain te ţi p ă n ă la sfârşitul veacurilor, p ă rin tele n o stru ie
ra r h Leontie de la Rădăuţi să fie p o m en it lao laltă cu bă rb aţii cei cuvioşi
şi sfinţi ai Bisericii no astre, cinstindu-se cu slu jbe şi cu câ n tă ri de
laudă, in ziua d e 1 iulie, fiind înscris in sinaxarele, in cărţile d e cult,
p recu m şi în c a le n d a ru l Bisericii n o a s tre cu num ele
«Sfântul
Ie ra rh
Leontie de la Rădăuţi».
De a se m e n e a rând uim să se tip ă re as că istoria vieţii, slujb a şi icoa 
na sfântului, ca re să fie prim ite cu to a tă ev lav ia de c ătre d rep lm â rilo rii
creştini, ia r chipul a cestu ia să se zu g ră v e a s c ă şi să se aşeze la locul
cu v en it ală tu ri d e cele ale alto r sfinţi de neam rom ân în bisericile ce se
v o r zidi sa u se v o r preînnoi.
Spre ve şn ic ă cinstire, d o v a d ă şi în cred in ţare d e sp re ace a sta s-a în 
tocm it acest T om os p atriarh al şi sinodal de cano niz are pe care îl în 
tărim cu s e m n ă tu rile n o a stre şi îl facem c unoscut clerului şi d rep tm ăritorilor creştini din cup rin su l Bisericii O rto d o x e Române.
Dat în Bucureşti în an ul m ântuirii 1992, luna iunie, ziua a douăzecea.
zecea.
M em b rii Sfântului Sinod al Bisericii O rtod ox e Române.

In continuare, I. P. S. A rhiepiscop V ladim ir al C hişinăului a dat
citire Tom osului de canonizare a cuviosului Daniil Sihastrul, duhovnicul
şi sfetnicul m arelui voievod Ş tefan cel M are :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMANE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
I AR DE LA NOI PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI.

V rednic de toată cinstirea înaintea lui D um nezeu şi plin de
folos duhovnicesc pentru d rep tm ă rito rii creştini este a cinsti
şi pom eni, prin sfin te slu jbe şi cântări bisericeşti, pe cei ce au
hineplăcut lui D um nezeu prin viaţa cuvioasă şi fa pte bune, spre
folosul aproapelui şi slăvirea lui D um nezeu. Lăudând şi prea
m ă rind pe cei sfinţi, cin stim pe în su şi D um nezeu care, aşa
cu m glăsuieşte Psahnistul, «Prin sfin ţii care su n t pe p ă m â n 
tul Lui, m in u n a tă a fă cu t D om n ul toată voia în tru ei» (Psal
m u l 15, 3).
De aceea, luând a m inte la viaţa duhovnicească a cu vio su
lui Daniil Sihastrul, stăpânit p e rm a n e n t de dragostea p en tru
Dum nezeu, de iubirea faţă de aproapele şi de glia s tr ă b u n ă ;
la chipul înţelept şi cu m in te de iscusit părinte duhovnicesc,
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în d em n â n d in frica lui D um nezeu pe binecredincioşii creştini
şi mai ales pe marele voievod Ş tefa n cel Mare, la toată fapta
cea m â ntuitoa re de zidire de sfin te locaşuri de închinare şi
la lupta cea sfântă de apărare a credinţei stră m o şeşti şi a ho
tarelor ţării, precu m şi la folosul duhovnicesc şi trupesc de
care se îm părtăşesc toţi binecredincioşii creştini care, cu cre
d in ţă tare în D um nezeu, se pleacă şi se roagă la m o r m â n tu l
cuviosului părinte, care odihneşte în D om nul ia V o r o n e ţ ;
S m eren ia noastră, îm preun ă cu toţi m e m b rii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii O rtodoxe Rom âne, privind la vieţuirea cea
bineplăcută lui D u m nezeu şi la faptele şi îm plinirile cuviosu
lui părinte Daniil şi p u rtâ n d grijă de folosul sufletesc al cre
dincioşilor, iar pe de altă parte: ţinând seama de cele arătate
de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, care a cerut ca
ziua stră m ută rii la cer să fie aşezată ca zi de cinstire a cu
viosului ;
U rm ând obiceiului canonic al Bisericii şi rânduielilor du m nezeieştilor părinţi de dinaintea noastră, şi ch em â nd în ajutorul nostru puterea Celui Prea înalt,
H O TA RA M :
Dc acum în ainte şi p â n ă la sfârşitul v ea c u rilo r
p ă rin tele
n o stru
D a n i i l
S i h a s t r u l
să fie pom enit la olaltă cu bărbaţii cei c u 
vioşi şi sfinţi ai Bisericii, cinstindu-se cn slu jbe şi câ n tă ri d u h o v n ic e ş ti
in ziua de 18 d ecem brie, c a re se v a înscrie în sinax are, în cărţile de
cult şi în c a le n d aru l Bisericii n oastre.
Mai rânduim , de asem en ea , ca v ia ţa şi slujba sfântului să se în to c
m ească şi să se tip ă rea s că d u p ă rânduială, iar ic oana să se z u g ră v e a s c ă
şi să se a şeze la loc potrivit, în biserici, alătu ri de cele ale alto r siinţi
de neam rom ânesc.
Spre v eşn ic ă cinstire, d o \ a d ă şi în cre din ţare d espre aceasta, s-a
întocm ii acest Tomos patriarhal şi sinodal de canonizare, pe ca re il în 
tărim cu s em n ătu rile n o a stre şi il aducem la c u n o ştin ţa cleru lui şi drep tc redin cioşilor creştini din cup rin sul Patriarhiei Române.
Dat in Bucureşti, anu l m ântuirii 1992, lu na iunie, ziua a d ouăzecea.
M em brii Sfântului Sinod al Bisericii O rtod ox e Române.

D upă obicei şi icoanele celor doi canonizaţi, sfin ţite la Bucureşti,
au fost stropite cu aghiazm ă şi ridicate în faţa m ulţim ii. Cu adevărat,
inim ile tu tu ro r erau cuprinse de sacră emoţie.
în acest m om ent, tin erii p u rtă to ri ai crucii de la B ucureşti la Chişinău au ridicat în faţa m ulţim ii lem nul binecuvântat, pe care Prea Fe
ricitul P ărin te P a tria rh l-a stropit cu aghiazm ă şi a u ra t p u rtăto rilo r lui
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tate şi binecuvântare de la D um nezeu p e n tru îm plinirea m isiunii
In această atm osferă de cerească fericire, a vorbit m ulţim ii Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist care, în copilărie şi în tinereţe, a
privegheat a tâ t la m orm ântul Voievodului, cât şi in lavra N eam ţului, la
«ăpătâiul M uşatinilor şi la m orm ântul «gol» al cuviosului Paisie de la
Keamţ. Cu nevinovăţia pruncului, cu vigoarea tinereţii, cu experienţa
chiriarhală, şi mai ales cu responsabilitatea de P atriarh al Bisericii O r
todoxe Rom âne, adresându-se asistenţei cu alese cuvinte, înm iresm ate
«n graiul moldovenesc, Prea F ericitul P ă rin te P atriarh a spus :
Înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi m em bri ai Sfâ n tu lu i Sinod,
Onoraţi reprezentanţi de stat din Rom ânia şi din Basarabia,
Iubiţi credincioşi,
Prea Cucernici slujitori ai S fâ n tu lu i A ltar de aici şi de dincolo de
Prut, din Basarabia şi din Bucovina,
Ne găsim , cu harul lui D um nezeu, aici, la mănăstirea Putna, într-o
zi însem nată p entru întreaga suflare românească de pretutindeni. So
cotim că această sărbătoare de astăzi, închinată cinstirii sfântului Ş tefa n
cel Mare, este de aceeaşi valoare cu Paştele în ceea ce priveşte bucuria
sfântă pe care o trăim . A şa precum la Paşti tresaltă sufletele credin
cioşilor de bucuria în vierii D om nului, aşa cum românul îm podobeşte
• Praznicul Praznicelor» cu tot ceea ce are m ai frum os ca sim ţire şi v ie 
ţuire, tot astfel şi astăzi, la prim a cinstire a dom nitorului Ştefan cel
Mare şi S fâ n t, noi slujitorii şi creştinii ortodocşi rom âni de toate stă
rile, de toate vocaţiile şi îndatoririle sociale, ne-am adunat pc vatra de
credinţă a sfin tei m ănăstiri Putna spre a ne renaşte duhovniceşte.
Cine ne-a chem at aici ? Ce ne-a îndem nat să v en im astăzi In num ăr
atât de m are, să ne în tâ ln im în ju ru l sfântului altar atâţia fii ai poporu
lui ro m â n : ierarhi, credincioşi, slujitori ai sfintelor altare, ostaşi, re
prezentanţi de S ta t din România, de dincolo şi de dincoace de Prut,
unindu-ne cugetele sm erite în faţa altarului străbun şi îm părtăşindu-ne
din acelaşi S fâ n t Potir ? R ăspunsul la aceste întrebări îl aflăm fiecare,
coborând în cămara su fletu lu i, acolo unde credinţa cea dreaptă în m ă 
nunchează şi uneşte părerile, acolo unde contradicţiile se topesc în iu
bire, acolo unde candela nădejdii n u se stinge niciodată şi lum inează
m intea cu lum ina D uhului Sfâ n t. Din această cămară tainică a su fletu lu i
nostrîi, a cărei îm podobire S fin ţii Părinţi o înfăţişează atât de frum os ca
pe o vrednicie a om ului, dăm răspuns bun întrebării ivite m ai înainte.
Cu adevărat, lum ina dreptei credinţe ne-a călăuzit paşii astăzi, aici, să
ne închinăm la m orm ântul binecredinciosului dom nitor Ş tefa n cel Mare,
să ne rugăm cu atâţia creştini, cu preoţi şi cil ie ra rh i; să ne închinăm
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C institului L em n din S fânta Cruce pe care a fo st răstignit M ântuitorul
Hristos, adus de la S fâ n tu l M unte A thos prin râvna părinţilor de la
m ănăstirea X ir o p o ta m ; să fim prezenţi la sfinţirea crucii purtată de
tineri, de la B ucureşti la Chişinău, în B asarabia; să p rivim sabia cu care
Ş tefa n cel Mare a apărat ţara şi credinţa, aşa cum adeveresc cele patru
cruci gravate pe m ânerul ei. Ne-a călăuzit aici puterea şi lucrarea D u
hului, care s-a vădit şi în viaţa şi în opera lui Ş tefa n cel Mare.
Ce daruri m inunate, ne-a hărăzit iubiţii m ei, B unul D u m n e z e u !
C um am putea m ărturisi recunoştinţa noastră ? C um am putea m u lţu m i
cu vrednicie că, deşi păcătoşi şi nevrednici, iată, D um nezeu, Cel iubitor
de oameni, în decem brie 1989, s-a descoperit inim ilor curate ale tin e
rilor şi continuă să-şi arate bunătatea şi lum ina Lui, să se apropie de
noi şi să lum ineze întunericul su fletu lu i şi al necredinţei. Şi aceasta
adevereşte cuvântul M ântuitorului Iisus Hristos către Nicodim : «D um 
nezeii atât de m u lt a iu bit lum ea, încât pe Fiul Său, Cel U nul-N ăscut,
L-a dat ca oricine crede în El să n u piară ci să aibă viaţă veşnică>
(Ioan 3, 16).
Im aginea pe care ne-o oferiţi astăzi nouă, celor ce am v e n it mai
de departe sau m ai de aproape, p rin evlavia şi prin straiele străm oşeşti,
im agine com pletată cu arhitectura bisericii, prinde contur de unicat al
frum useţilor dum nezeieşti cu care su n t împodobiţi creştinii la Sfânta
Liturghie. Ş i alte ori v -a m adm irat şi v -a m m ărturisit preţuirea pentru
atenţia, răbdarea şi credinţa cu care participaţi la sfintele slujbe. A stăzi,
mai m u lt decât altădată, vă văd fru n ţile înseninate de lum ina cea lăun
trică, de iubirea izvorâtă din adâncul sîifletului. A m sim ţit părtăşia
tu tu r o r : credincioşi, preoţi şi m onahi şi mai ales cetele tinerilor, a tu 
turor celor de faţă, ca m ărturie a ataşam entului faţă de strădania S fâ n 
tului Sinod, faţă de Biserica noastră strămoşească. N um ai acest lucru,
iubiţii m ei, dacă l-am cum păni tem einic, ne-am da seama de frum useţea
şi valoarea învăţăturii creştine ortodoxe şi de roadele dum nezeieşti ale
com uniunii noastre liturgice. A ceste fru m u seţi ale credinţei ne ajută să
intrăm tainic, prin rugăciuni şi cântări, în legătură cu aproapele, să-l
p rivim frăţeşte în faţă, să-i înţelegem bogăţia su fletu lu i şi să-l m ăngâiem în necazuri. Această putere m inunată a credinţei ne-a adunat as
tăzi să ne îndestulăm din apa cea vie a unităţii noastre de credinţă,
îm preună, aşadar, alcătuim u n trup în M ântuitorul Hristos (Rom . 12,
5 ; I Cor. 12, 27) şi am înălţat rugăciuni la Sfânta Liturghie în tr-u n
singur glas.
P entru prima dată, după deceniile întunecoase de izolare, acum,
aici la Putna, ne-am îm părtăşit din S fâ n tu l Potir cu Trupul şi Sângele

’ JBELU SOLEMNE DE LA MĂNĂSTIREA PUTNA

95

D om nului, îm preună cu ierarhii şi cu preoţii de peste Prut, din Basa
rabia şi din Bucovina. Este o adevărată m inune aceasta şi ea trebuie
sz fie luată in seamă de cei zăbavnici in adeverirea sfinţeniei marelui
Ştefan. Ca şi odinioară, El a adunat astăzi cu harul dobândit de la
D um nezeii, aici la m ănăstirea Putna, toată suflarea românească. Trăim
acum clipe unice în lum ina sfinţilor din neam ul nostru, descoperiţi ca
dar al lui D um nezeu, în urm a rugăciunilor, nevoinţelor, a nădejdilor
nutrite de generaţii de credincioşi de dinaintea noastră. S fin ţii procla
maţi de Biserica noastră, unii dintre ei de alt neam, au v ie ţu it şi
s-au sfin ţit pe păm ântul românesc. B ucurându-se de darul sfinţeniei ei
pot să ni-l împărtăşească şi nouă, pot să mijlocească pentru noi. Pe
lângă alte v irtu ţi creştine, sfin ţii şi-au îm podobit viaţa cu sm erenia,
maica desăvârşirii. In această stare îl înfăţişează pe Ştefan cel Mare
autorul Evangheliarului de la mănăstirea H u m o r : B iruitorul de la Podul
înalt îngenuncheat în faţa Maicii D om nului. Foarte rar se găsesc în
lume prinţi, îm păraţi, dregători, îngenuncheaţi in faţa Maicii D om nu
lui. în E vangheliarul de la H um or, ostenitorul m onah Nicodim l-a z u 
grăvit, la 1473, pe Ş tefa n aşa cum l-a vă zu t cu ochii l u i : credincios,
îngenuncheat, sm erit în faţa icoanei. Aşa îl vedem şi noi in icoana sfin :ită acum , spre pildă şi spre învăţătura noastră. Cel ce îngenunche în
faţa lui D um nezeu are credinţă puternică, are sm erenie. Stăpâniţi de
iceste v irtu ţi şi noi se cade să îngenunchem unii în faţa altora, im plo
rând iubire şi iertare de la sem enii noştri. Noi nu îngenunchem în faţa
om idui ci în faţa celui ce poartă în el chipul lui D um nezeu. La Sp o ve
danie ne sm erim şi cerem iertare de la duhovnic care, deşi om slab şi
supus greşelilor şi necazurilor vieţii, este purtător al harului d u m n e
zeiesc. Prin el cerem iertarea păcatelor de la însuşi Hristos M ântui
torul, de faţă la spovedania noastră. In pilda aceasta foarte frum oasă
si vrednică de luat în seamă — de sm erenie şi credinţă în D um nezeu,
2 lui Ş tefa n cel Mare — aflăm binefacerea Tainei Pocăinţei. O m ul, când
îngenunchează, se sm ereşte pe sine, renunţă la egoism, la m ândrie, nu
mai este stăpânit de ură faţă de ceilalţi, înălţăndu-se duhovniceşte. De
aceea facem m etanii şi ne plecăm în faţa icoanelor şi a sfân tid u i a lta r ;
de aceea apelăm la duhovnici spre a ne spovedi, spre a ne uşura de
păcate şi a ne îm părtăşi apoi cu S fin tele Taine.
A ceste rânduieli din viaţa creştină au darul să ne apropie de sfin ţi
şi ne ajută să zid im unitatea de credinţă, unitatea Bisericii noastre, nu
cu sem eţia religioasă a unor predicatori-vindecători care se intitulează
*evanghelişti». Aceştia pângăresc astfel un cutm nt scum p p en tru creş
tini deoarece Biserica Universală cunoaşte şi păstrează num ai patru
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evanghelişti, nu atâţia câţi ni s-au arătat la televiziune şi pe stadioane
sau în săli de spectacole. Toţi aceştia, care vin in pici de oaie, nu zidesc
trupul Bisericii ci îl desfigurează, il dezbină, răstălmăcind învăţătura
creştină. De aceea se cuvine să tindem spre păzirea unităţii de credinţă,
spre desăvârşire, aşa cum ne rugăm la Sfunta Liturghie : «Doam ne,
Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea !» (Ps. 79, 15— 16). Spre de
săvârşire şi spre com uniune sfântă ne cheamă Biserica in care a
crezu t şi a v ie ţu it Ş tefa n cel Mare.
A m spus la începuiul cuvântului că m om entul de astăzi este unic
şi sfâ n t în viaţa poporidui român, in viaţa Bisericii noastre, a Ortododoxiei şi a C reştinătăţii. S fâ n tu l Ş tefa n cel Mare n-a apărat num ai glia
străbună, cu altarele şi fiii ei, ci a apărat creştinătatea întreagă, cum
spunea el în scrisoarea adresată principilor Europei, chem ându-i la apă
rarea credinţei creştine contra invaziei necredincioşilor : «Ţara noastră
este poarta creştinătăţii... Iar dacă această poartă va fi pierdută atunci
toată creştinătatea va fi în marc p rim ejd ie» *. Ce frum os cuvânt ! A fost
inspirat de D uhul S fâ n t spre a rămâne pururi în istorie faim a Ţării
M oldovei de a fi «poarta creştinătăţii». Fiecare slujitor al altarului, fie 
care credincios sau credincioasă, se cade să fie un străjer al acestei
porţi a creştinătăţii, a Europei, a valorilor credinţei noastre apărate de
Ş tefa n cel Mare. A cesta a dat strălucire pe plan m ondial poporidui ro
m ân, popor de ostaşi credincioşi, de eroi, de m artiri, alcătuind cu valo
rile Evangheliei «poarta creştinătăţii» şi pavăza Europei. Europa are
nevoie de valorile credinţei, de eroism ul sfinţilor, de m ijlocirile lor, de
rugăciunile pustnicilor, de scrierile Sfin ţilo r Părinţi, în vederea renaş
terii ei. în lum e, ca şi la noi, există sfin ţi încă n eştiuţi, unii poate se
află chiar între n o i : postitori, creştini şi creştine care respectă datinile
creştineşti şi rom âneşti cu sfinţenie, care vieţuiesc din hrana d u h o vn i
cească, aşa cum ne reînviorăm astăzi din văzduhul proaspăt, aici la
Putna. S u n t sfin ţi ştiu ţi de D um nezeu şi ei se arată la tim pul cu venit
în istorie, când D uhul S fâ n t voieşte să ne aducă la o cale m ai bună.
Datorită lor, datorită candelei de la m orm ântul lui Ş tefa n cel Mare,
care nu s-a stins niciodată în aceşti aproape 500 de ani, noi ne bucurăm
de lum ina Soarelui dreptăţii şi de binefacerile rugăciunilor de astăzi.
In intervalul de tim p de cruntă dictatură ateistă am în vin s greutăţi
mari, am străbătut m ari şi potrivnice valuri, cu ajutorul sfinţilor. N u
su n te m scutiţi de greutăţi nici acum. S u n tem şi acum încercaţi şi su 
ferim , căci durerea rănii fratelui, a fiu lu i sau a sem em dui, nu poate
1. Ion Bogdan, Docam entelc lui Şteian cel Mare, voi. II, Bucureşti, 1913, p. 321.
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nu se răsfrângă şi asupra părinţilor, asupra fam iliei întregi. S u n te m
un trup, ca o fam ilie românească şi ne doare orice suferinţă de frate
de fiu . Ne doare, în prim ul rând, rana din su fletu l nostru, că noi
p u tu t să răspândim , să facem cunoscută in m ai mare m ăsură în tura creştină în tim pul dictaturii, p entru care cerem iertare lui
nezeu şi credincioşilor. Rezistând totalitarism idui ateu, am izbutit,
prin S fâ n ta Liturghie şi Tainele Bisericii, să păstrăm credinţa,
avem viaţa monahală tradiţională, să tipărim cărţi, să restaurăm bii
şi m ănăstiri, cum arată şi această sfântă miinăstire. De sus, de
colinele din jur, P utna arată ca u n chivot, ca şi satele şi alte mâinăscare, parcă aşteptau ceva de la D uhul Sfâ n t. A tu n ci când părintele
eţ şi părinţii din m ănăstire cărau aici vagoane de cim ent şi de fier,
-sare restaurării cetăţii sau zidirii casei dom neşti din faţa noastră,
făceau cu atâta hărnicie, cu atâta grijă, ca şi cum însuşi Hristos rânia să se pregătească m ănăstirea p en tru o mare sărbătoare. N u bănuiam
nci p entru ce fel de sărbătoare ! Dar iată, acum ni se descoperă cum
m nezeu a deschis şi a descleştat inim ile celor care erau contra creţei, care, deşi atei, când auzeau de ctitoria lui Ştefan cel Mare de
Putna, găseau în depozitele lor m aterialele de care mănăstirea avea
oie şi nu num ai m ănăstirea Putna, ci şi m ănăstirile Suceviţa, M ol4oviţa şi celelalte m ănăstiri din întreaga ţară. Se făceau lucrări de resmmrare, de pictură, se zideau biserici şi se împodobeau m ănăstirile ca
p en tru prim irea u n u i Mare Oaspete. Tot m ereu, parcă, se auzeau atunci
şoaptele : «Iată, M irele vine ! Ieşiţi în întâm pinarea L u i !» (M atei 25, 6).
Aş-j. s-au pregătit m ănăstirile şi bisericile noastre. M ulţi nc-au judecat
şt ne m ai judecă. Poate că au dreptate, p entru că n-au cunoscut z b u 
cium ul nostru cel lăxmtric şi râvna p entru Casa D om nului. Iată, M irele
vine, se auzeau m ereu, tainic, peste tot, iar cei în drept să elibereze
mutorizaţia de construcţii şi m ateriale, când auzeau de m ănăstiri sau de
biserici li se înm uia inim a şi n u putea să refuze u n preot, u n stareţ, un
ztiugăr sau pe credincioşii de la parohie. Ş i astfel sfintele lăcaşuri arată,
c i mila lui D um nezeu, aşa de frum os.
A m fo st acum trei săptăm âni în M aramureş, iar dum inica trecută
r m slu jit la m ănăstirea Răm eţ. Vetre de lum ină su n t aceste m ănăstiri,
aceste biserici şi aceste p a r o h ii! Dar m ai presus de toate, am aflat creş
tinii m aram ureşeni din Sighet, din Baia Mare, din Ţara Lăpuşului, din
Câmpia Turzii, d in Alba Iulia, în ju ru l ierarhilor şi preoţilor. Comoară
nepreţuită este poporul nostru credincios, rom ânii n o ş tr i! Ce frum os
cântă şi cinstesc Biserica şi pe slujitorii e i ! Din bogăţia bunătăţii inim ii,
ei ne acordă iertare atunci când greşim ! l-a m vă zu t şi ii ved em înge
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nuncheaţi la rugăciune, aşa ca şi astăzi şi ca de atâtea ori, la Sfântul
loan de la Suceava, la m ănăstirea N eam ţ sau la Sfânta cuvioasă Parascheva de la Iaşi. Ne-a dăruit D um nezeu şi în această zi daruri mari,
iubiţi fraţi şi surori. Ne-a revărsat D um nezeu daruri m ântuitoare. Când
p riv im cu ochii trupeşti sfinţii din icoană, în strălucirea culorilor, ochii
credinţei trec dincolo de culoare şi de zugrăveală şi văd chipul sfinţilor
aievea cu valoarea şi puterea lor ajutătoare, ca *prieteni şi casnici ai
lui D um nezeu» (M atei 15, 14).
Aici, in Bucovina, aveţi acum pe Dreptcredinciosul Ş tefa n cel Mare.
Mai bine-zis, îl avem , toată suflarea românească şi toţi rom ânii de pre
tutindeni. Despre sfinţenia vieţii lui şi despre tem eiurile canonizării, a
vorbit fru m o s I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei. Este
unul din cei m ai m ari voievozi ai ţării şi ai Europei vrem ii sale. Cro
nicari vestiţi, rom âni şi străini, au scris despre Ş tefa n cel Mare, chiar
în vrem ea sa, ca fiin d unul dintre cei mai curajoşi, dintre cei m ai v i
teji, dintre cei m ai înţelepţi conducători de oşti şi ziditor de biserici.
Însuşi Papa S ix t al IV -lea îi scria lui Ştefan cel M are: «Faptele tale
au făcut atât de v e stit num ele tău, el se află pe buzele tuturor»
num in d u -l «atlet al lui Hristos». A m putea spune că lum ea a vă zu t în
Ş tefa n cel Mare puterea şi ajutorul lui D um nezeu, credinţa şi faptele
lui, m o tiv p en tru care l-a şi n u m it «atletul lui Hristos».
Să învăţăm să ne îndestulăm sufletele din hrana zilei de astăzi. Să
nu o p riv im doar num ai trupeşte şi istoriceşte. Ea este unică prin sfin 
ţenia ei. Ce ved em şi ce am auzit este puţin faţă de frum useţile pe care
trebuie să le ved em cu ochii credinţei. Să intrăm în cămara sufletului
nostru, unde v o m descoperi că fiecare suntem hărăziţi a fi în slava
Bisericii, a fi şi a v ie ţu i în lum ina lui Hristos. Mângâiaţi că su n te m pe
urm ele lui Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t, să-i urm ăm credinţa, smerenia,
bunătatea şi dragostea lui pentru sfintele lăcaşuri.
N e-am bucurat să ved em şi astăzi, ca şi altădată, tineretul rugându-se alături de noi. Pildă de credinţă şi de dăruire ne dau aceşti copii,J
aceşti tineri, lată, Sfânta Cruce pe care o poartă pe um ărul lor ! Ce!
gest grăitor p entru u n popor care poartă crucea lui Hristos în condiţii
atât de grele ! Dar o poartă cu încrederea că Sfânta Cruce înseam nă
jertfă, dar şi înviere. Sfânta Cruce este sim bolul suferinţei, dar şi ai
biruinţei. Ea ne învaţă că suferinţele pentru adevăr şi dreptate, supor-i
tate cti răbdare, aduc biruinţă asupra răului. în tru aceasta avem ajutorul
M ântuitorului lisus Hristos, al Maicii D om nului, al Biscricii şi al S fin -J
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lHor din neam ul nostru. Să urm ăm cu curaj drum ul acesta, drum ul cru
cii noastre ! Fiecare din noi avem u n drum greu de străbătut, dar ne
gândim, in aceste clipe, că drum ul pe care-l străbat fraţii noştri basa-abeni şi bucovineni şi, îndeosebi, cei din zona N istrului este foarte
~~eu. In aceste clipe, acolo se petrec scene zguduitoare : copii şi oam eni
fără apărare su n t batjocorâţi, prigoniţi, omorâţi. N u am vrea să în tu 
necăm bucuria din inim i, dar suferinţa n u poate fi trecută cu vederea,
~:'u ne p u tem întoarce privirea de la rana pricinuită de despărţirea
fraţilor noştri din Basarabia şi Bucovina, acum 50 de ani. N u este inim ă
de rom ân care să n u trăiască această durere. A sem enea m artirilor, ei
luferă p entru credinţă, adevăr şi încălcarea dreptăţii. Oam eni n evin o 
vaţi su n t îm puşcaţi şi seceraţi de gloanţe în gospodăria şi căm inul lor.
M intea omenească răm âne uim ită in faţa acestei form e de răutate atât
de apăsătoare pe care o exercită cei porniţi îm potriva reîntregirii nea
m ului rom ânesc şi a credinţei lui. In faţa acestor nenorociri, tăcerea
noastră n u este îngăduită de D um nezeul părinţilor noştri şi de istorie.
De aceea, iu biţi credincioşi, îm părtăşind suferinţa lor n e-am rugat
fi trebuie să ne rugăm neîncetat. Rugăciunea face m u lt, căci D um nezeu
caută cu iubire spre rugăciunea credincioşilor, cum scrie D a v id : «Strigat-au drepţii şi D om nul i-a auzit şi din toate necazurile lor i-a izbăvit»
fPs. 33, 16). A tu n ci când te rogi în spirit de dreptate şi de adevăr nu
se poate ca D um nezeu să răm ână neînduplecat. Iată, preoţii şi ierarhii
de dincolo de P rut su n t îm preună cu noi spre a-l implora pe S fâ n tu l
Ş tefa n cel Mare să ne fie în ajutor.
A ici, lângă m orm ântul S fâ n tu lu i Ş tefa n cel Mare se află şi repre
zentanţii forurilor legiuitoare de la B ucureşti şi de la Chişinău. A v e m
datoria cu toţii, ca de aici, de la sim bolul tinităţii noastre cu sfin ţii Uu
D um nezeu, cu Biserica şi cu neam ul nostru rom ânesc, să îndreptăm un
apel către creştini, către naţiunile lum ii, către conducătorii de Biserici,
către forurile internaţionale, p entru a ne exprim a îngrijorarea în faţa
pierderilor de v ie ţi om eneşti şi a suferinţelor ce se petrec pe păm ântul
Basarabiei, de atâtea ori răstignită în istorie, pe păm ântul apărat de
Ştefan cel Mare, ai cărui v ite ji şi-au dat viaţa pentru apărarea lui. în
duhul iubirii faţă de toţi, în duhul credinţei, al puterii lum inilor con
ştiinţei creştine, să adresăm acest Apel din partea acestei slăvite adu
nări de la m ănăstirea Putna. Să folosim prilejul sfânt de astăzi cu con
vingerea că din ceata sfinţilor m ijloceşte p entru noi Dreptcredinciosul
voievod Ş tefa n cel Mare, şi duhul lui tresaltă văzându-ne înconjurând
biserica şi um plând până la re fu z incinta m ănăstirii, având în m ijlocul
nostru tineri, copilaşi, preoţi, ierarhi, — cu toţii fiin d una sub ocrotirea
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D uhului S fâ n t. Socotim că A pelul va merge la inim a fiecărui credincios,
a fiecărei credincioase, a fiecărui preot, şi el va determ ina m u lte şi
îndreptăţite luări de atitudine în lum e şi mângâiere frăţească tuturor
ro m â n ilo r:

APEL
CĂTRE

TOATE

NAŢIUNILE

LUMI I

Poporul rom ân credincios, adunat laolaltă la m ănăstirea
Putna., din toate ţinu turile de o parte şi de alta a P ru tului la
m o r m â n tu l Voievodului şi Părintelui M oldovei, Ş te fa n cel
Mare şi Sfânt, apărătorul întregii creştinătăţi — c u m a fo st
d e n u m it la vrem ea sa — , cu prilejul canonizării şi proclam ă
rii lui ca sfâ n t rom ân şi al întregii Ortodoxii — se adresează,
într-un glas, tu tu ro r popoarelor, parlam entelor ţărilor lumii,
organism elor internaţionale, Organizaţiei N aţiun ilo r Unite,
p r e c u m şi tu tu ro r Bisericilor şi întâistătătorilor lor cu rugă
m in tea de a asculta o clipă — aşa cum au făcut-o în d ecem 
brie 1989 — durerea su fletu lu i n o s t r u :
î n Republica Moldova, ceas de ceas, curge sângele pe a m 
bele m aluri ale N istrului, s u n t ucişi copii, tineri şi bătrâni ne
vinovaţi. Atrocităţile depăşesc închipuirea. E ste datoria noas
tră faţă de nea m ul şi p ă m â n tu l Ţării lui Ş te fa n cel Mare, sfâ r
tecat de mai m u lte ori de-a lungul istoriei, în faţa şirului
nesfârşit de martiri, să ne adresăm şefilor de state, întâi
stătătorilor Bisericilor, m ai ales ai Bisericilor Rusiei şi Ucrai
nei, de a interveni pe toate căile p en tru a p u ne capăt m asa
crului ce se săvârşeşte asupra u n u i stat independent, recunos
cut ca atare de toate forurile internaţionale.
Noi, toţi cei ad unaţi la Putna, ierarhi, cler şi p op or creş
tin, considerăm că sângele vărsat este crim ă ce strigă la ce
ruri şi face să crească ura şi dezbinarea între popoare. Faţă
de pacea şi înţelegerea la care ne cheamă Iisu s H ristos nu
există alternativă acceptabilă.
Aşa să ne a ju te D um n ezeu !
î n n um ele p o po rulu i rom ân dreptcredincios adunat la
mănăstirea Putna,
t

TEOCTIST

PATRIARHUL ROMÂNIEI
Dat la Putna, 2 iulie 1992.

S:V JB ELE

so lem n e

de

LA

m ă n ă s t ir e a

putna

După citirea A pelului, continuându-şi
Părinte Patriarh Teoctist a spus :

cuvântarea,
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Prea

Fericitul

Duceţi în căm inele, în bisericile şi în parohiile Dum neavoastră dra
gostea S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii noastre. Duceţi tuturor credincioşilor
binecuvântarea, rugăciunile şi preţuirea noastră. D uceţi icoana lui
Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t spre a vă fi de folos în fam ilie. Credinţa — cât
o bobiţă de m uştar — ajută m u lt fam ilia, linişteşte su fletu l, lim pezeşte
conştiinţa, mângâie sem enul şi potoleşte ura. De aici, de la acest loc de
rugăciune, de iubire de sem eni, de unitate românească, să luăm har şi
binecuvântare.
Iată, părinţii de dincolo de P rut ne-au adus în dar o pâine, sim bolul
existen ţei şi dăinuirii noastre, care este păm ântul, rodul lui, dar, în ace
laşi tim p, şi sim bolul fiin ţe i şi u n ităţii noastre naţionale, p e n tru că
pMnea şi rodtil viţei fac S fâ n ta îm părtăşanie. S u n tem în lum ina S fâ n 
tului Ş tefa n şi a învăţăturii neam ului nostru românesc, a dorinţei de
reîntregire de neam , de lim bă şi de credinţă. Să nu u ităm apelul lor
pentru o cărămidă la înălţarea catedralei noi din Chişinău închinată
S fâ n tu lu i Ş tefa n cel Mare. Este sim bolul unităţii. S u n t prezente aproape
toate m ănăstirile, ca şi m u lţi preoţi parohi. Să facem în aşa fel încât
fiecare să trim ită la noua biserică câte o cărămidă cu care să se înalţe
această biserică şi cu aceasta, sim bolic, să se înalţe Biserica neam ului
românesc.
Cu credinţa că bunul D um nezeu ne va ajuta, şi pe m ai departe, să
învingem greutăţile şi răul, vă binecuvântez din toată inim a şi rog pe
preasfânta Maică a D om nului să mijlocească pentru iertarea păcatelor
noastre şi p en tru sănătatea tuturor !
B unul D um nezeu să vă lum ineze şi să vă bucure pe toţi, astăzi şi
întotdeauna ! A m in.
Toţi credincioşii au aprobat chem area cuprinsă în A pel şi, in ciuda
obiceiului de a nu se ovaţiona în tim pul slujbei, au aplaudat îndelung.
In calitate de gazdă I.P.S. A rhiepiscop P im en a d a t slavă lui D um 
nezeu p e n tru toate, a ceru t m ijlocirea noilor sfinţi canonizaţi, s-a ad re
sat cu respect m em brilor S fântului Sinod şi, cu m ulţum ire, au to rităţilo r
de s ta t şi liderilor politici prezenţi şi a apreciat dragostea şi răbdarea
credincioşilor care au fost de faţă.
După ce şi-a închciat cuvântul, I.P.S. Sa a ridicat în văzul tu tu ro r
Sabia lui Ş tefa n cel Mare adusă din T urcia de către au to rităţile rom âne,
in mod special p e n tru evenim entul canonizării. Sabia constituie un
obiect principal al M uzeului Edicule din Constantinopol.
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La vederea preţioasei relicve, tu tu ro r li s-a op rit răsuflarea, şi,
după un m om ent de adâncă şi sfân tă tăcere, cei de faţă au ovaţionat
îndelung.
După ce s-au liniştit, în altu l ierarh a alătu rat sabia de lem nul Sfin
tei Cruci de la Athos. Era o stare de extaz greu de descris. Două m ărtu rii
sfinte ale aceleiaşi credinţe : lem nul răscumpărării şi sabia apărării cre
dinţei şi neam ului. Mii de credincioşi au îngenuncheat şi s-a cân tat :
M ântuieşte, Doamne, poporul Tău... şi cu Crucea Ta, păzeşte-1 !
Soborul de slujitori a coborât de pe podium şi, în arm onia tro p a ru 
lui S fântului Ştefan şi a im nului arhieresc, s-a trecut în procesiune
p rin m ulţim ea credincioşilor, către m orm ântul Voievodului, unde s-a
făcut m etanie şi s-a in to n at tro p aru l Sfântului.
După dezbrăcarea veşm intelor, P rea F ericitul P ă rin te P a tria rh
Teoctist şi înalţii ierarhi au dialogat cu Dl. Preşedinte Ion Iliescu, cu
reprezentanţii preşedintelui M oldovei — Dl. M ircea Snegur, cu m iniştrii,
liderii politici, cu senatorii şi parlam entarii prezenţi la această g ra n 
dioasă festivitate.
A u rm a t o agapă frăţească în incinta m ânăstirii, la care au p a rti
cipat, pe lângă m em brii S fântului Sinod, reprezentanţii au to rităţilo r de
stat, precum şi ai diverselor partide politice, prezenţi la festivităţi. La
sfârşit, după rugăciune, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m ul
ţu m it tu tu ro r organizatorilor în fru n te cu I.P.S. A rhiepiscop Pim en şi
a îndem nat asistenţa să pună mai presus de interesele politice credinţa
în D um nezeu şi dragostea de neam . M ântuitorul a cinat cu vam eşii şi
păcătoşii, a in tra t în casele fariseilor şi saducheilor — partid e politice
ale vrem ii — a vindecat pe cei străin i de neam ul său şi a p rim it cu
dragoste şi blândeţe pe ofiţerii şi ostaşii romani. Iată, a subliniat Prea
F ericitul P ă rin te P a tria rh , de ce Biserica este deschisă tu tu ro r şi n a
face politica unuia sau altuia, ci dă preţu ire fiecăruia şi iartă pe fiecare
în calitate de credincios al Bisericii. Slujitorii Bisericii trebuie să-i tra 
teze pe toţi egal şi să ia totdeauna p artea d reptăţii şi binelui obştesc.
Ei să îm plinească poruncile altaru lu i, adică datoria faţă de binele
tu tu ro r.
Toate bisericile şi m ănăstirile noastre arată ca nişte bijuterii. S trăi
nii răm ân uluiţi. Noi n-am colaborat ideologic cu stăpânirea de ieri, nu
ne-am a b ătu t de la credinţă, ci am ascultat de cuvintele M ântuitorului,
de a fi slujitorii tu tu ro r p e n tru credinţă şi p en tru neam.
Aşa s-a ridicat şi s-a refăcut chiar m ănăstirea P utna, unde ne gă
sim acum. De fapt, aici, cu şi în Biserică a fost, este şi va fi glasul lui
D um nezeu şi voinţa neam ului. O ştiu şi o sim t, m ai ales acum , fraţii
basarabeni şi bucovineni.
Să fim cu toţii uniţi în tr-u n cuget, indiferent de culoarea politică,
spre slava lui D um nezeu şi spre gloria neam ului.
După agapă, au av u t loc în tâln iri cu ierarhii şi preoţii bucovineni
şi basarabeni, p e n tru întâia oară după o jum ătate de veac. Totul s-a
desfăşuraL in bună înţelegere şi consens creştin şi rom ânesc.
In cursul serii a av u t loc o recepţie în cadrul căreia a lu at cuvântul
I.P.S V ladim ir, arhiepiscopul C hişinăului. A vorbit Dl. Ion U ngureanu,
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strul C ultelor şi C ulturii din B asarabia, descriind situaţia reală a
inilor d in tre P ru t şi N istru, cărora num ai credinţa nu li s-a perit. Este adevărat, ne confruntăm şi noi cu fenom enul sectar, dar
^ele su n t rezu ltatu l crizei religioase şi bolilor psihice, rom ânii adeiţi nu s-au a b ă tu t şi nu se abat de la credinţa străm oşească. Nâjduim că totul va fi bine, căci şi noi suntem m oştenirea lui Ştefan,
^ u ra nădejde în cei 50 de ani. P u tn a este cu adevărat flacără vie
veşnică.
Au mai luat cuvăntul şi alţi ierarhi şi oaspeţi. T uturor le-a m ul't P rea Fericitul P a tria rh Teoctist, precum şi I.P.S. A rhiepiscop
en.
V ineri, 3 iulie. După închinarea la m orm ântul Voievodului, recent
„ n iz a t, ierarhii şi slujitorii de dincolo de P ru t au plecat spre reşeţele lor, luându-şi răm as bun şi cerând binecuvântarea Prea Ferici tuPărinte Patriarh Teoctist.
In după am iaza aceleiaşi zile, Prea F ericind Părinte Patriarh
eoctist, însoţit de I.P.S. M itropolit Daniel, de PP.SS. P etru de Bălţi
arabia), G herasim al Râm nicului, Eftim ie al R om anului şi Calinic
A rgeşului au făcut o scurtă vizită la schitul Gorovei, rectito rit de
a Fericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist.
Nu putea în tâ istă tă to ru l Bisericii noastre să nu lase un gând bun
o pom enire în casa şi biserica fam iliei lui M ihai Eminescu. Şi aici,
Ipoteşti s-au vizitat : cim itirul, unde se află m orm intele părinţilor şi
fraţilo r poetului, cele două biserici şi îm prejurim ile. Prea Fericind Păinte Patriarh a explicat celor de faţă cum sim ţea copilăria poetului
p rin copilăria sa. De aceea s-a stră d u it să refacă biserica din cim itir
şi m orm intele părinţilor, să a ju te m ănăstirea A gafton, unde copilul
Em inescu venea a tâ t de des la m aica Olim piada, m ătuşa sa. Şi aici la
.Agafton, totul este refăcut şi reînnoit, acum , de maicile rân d u ite de
LP.S. M itropolit Daniel.
Seara, s-a m ers la m ănăstirea Vorona, lăcaş şi obşte pe care P rea
F ericitul P ărin te P a tria rh l-a scos din paragină şi deznădejde.
La in tra re a în incintă, delegaţia a fost în tâm p in ată de către P.C. Pr.
Lucian Leonte, protoiereul de Botoşani, P. Cuv. Teofana, stareţa m âr^ăstirii şi întreaga obşte. S-a oficiat un Tedeum şi s-au rostit cuvinte
ce bucurie şi îm plinire. S-a slu jit Vecernia.
D im ineaţa s-a săvârşit S fânta L iturghie fiind pom enit Sf. A ndrei
C riteanul. Predica zilei şi despre viaţa sfântului, alcătuitorul C anonului
cel m are, a vorbit Diac. prof. P etru David. în aceeaşi zi s-au cercetat
cele tre i biserici ale m ănăstirii, refăcute şi pictate, şi a căror sfinţire
este în pregătire. Se aşteaptă, de asem enea, deschiderea şi prezentarea
bogatei colecţii de icoane şi cărţi vechi, care atestă rolul cultural al
acestei m ănăstiri.
După am iază, s-a vizitat sihăstria Voronei, unde la vârsta de
14 ani a fost prim it, la dorinţa sa, fratele Teodor — P rea F ericitul
P ărinte P a tria rh Teoctist de astăzi. Prea F ericitul a sp rijin it refacerea
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schitului. I.P.S. M itropolit Daniel a rân d u it călugări tineri cu m are zel.
Aici se află m oaştele cuviosului O nufrie şi el canonizat. Schitul ara tă
ca o candelă strălucitoare.
Seara s-a oficiat privegherea, după rânduiala m ănăstirească, la
Vorona.
D um inică, 5 iulie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sfinţit
biserica din parohia Tocileni, locaş în care a fost botezat şi însem nat cu
num ele Teodor.
La vrem ea potrivită, s-a plecat de la Vorona. La in trarea in satul
Tocileni, doisprezece ju n i ai satului, călări pe cai albi au întâm pina:
pe consăteanul lor.
Casele erau îm podobite, după obiceiul locului, cu flori şi covoare
pe prispă şi g arduri, iar la poartă o masă cu flori, spice, pâine, sare
şi un p ah ar cu vin. Tot satul era în sărbătoare. La poarta m are a curţii
bisericii, b ătrân i ai satului, p rin tre care un coleg şi «leat» al P rea F e ri
citului, H aralam bie, l-au în tâm p in at cu pâine şi sare, cu flori şi m are
bucurie. Toate satele vecine trim iseseră «albine lucrătoare», credincioşi
în haine noi şi strălucitoare, ca să întâm pine pe P ărin tele tu tu ro r şi
F ratele cel m ai m are, cum spuneau credincioşii mai în vârstă.
Cu aju to ru l părintesc al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
şi, îndeosebi, cu contribuţia credincioşilor s-a consolidat acest sfân t lo
caş, s-a pus m asă nouă în sfân tu l altar, s-a pictat din nou in tehnica
frescei de către arh im an d ritu l V artolom eu de la m ănăstirea Sihăstria,
N eam ţ. S-a sfinţit după rânduială, s-a însem nat cu Sf. şi M arele Mir
şi s-a stro p it cu aghiasm ă, după obicei. Credincioşii au tre c u t şi p rin
sfân tu l a lta r în linişte şi cu evlavie.
Sfânta L iturghie s-a săvârşit afară, pe u n podium , în faţa a peste
douăzeci şi cinci de mii de credincioşi ai satului şi din îm prejurim i.
Predica zilei, rostită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
fost de fap t un dialog de la suflet la suflet, o sim ţire com ună ca între
p ă rin te şi copii şi ca fraţi în tre ei. Locurile acestea, su n t ca toate loca
lităţile ţării, pline de istorie, de bucurii şi durere. Aici m -am născut,
aici rni-am petrecu t copilăria, aici am fost botezat, eu nu su n t acasă,
ci în casă, în fam ilia tu tu ro r. în biserică am în v ăţat să vorbim frum os
şi să cântăm cu viers. în v ăţăto ru l nostru, Gh. Rom anescu, fiul preotului
nostru de acum 65 de ani, foarte credincios, era un adevărat părinte.
abia aşteptam să m ergem la şcoală, deşi atunci era aşa de greu. Nu
l-am u ita t şi m ereu îl pomenesc.
Aici odihnesc bunicii, părinţii, fraţi ai mei şi ai dum neavoastră
P e n tru aceea, am îndem nat pe părin tele Poduţ, parohul bisericii, veni
aici din A rdeal, să reînnoim sfân tu l locaş p e n tru bucuria şi folosul su
fletesc al celor ce trăiesc astăzi. T otul s-a făcut din credinţă puternic
şi dragoste p e n tru păm ântul străbun. De aceea, venind din alte locuri
de la R âm eţ — A lba Iulia, de la P u tn a lui Ş tefan cel M are, am sosi
aici, plini de h ar şi încredere, să dăm slavă lui D um nezeu şi să aduce
pace şi linişte şi în acest loc p rin sfinţirea bisericii, fiindcă aici se îm
pletesc strădaniile tutu ro r.
Ierarh ii care ne însoţesc, vrem ea frum oasă de astăzi, m ulţim ea cr
dincioşilor şi dragostea tu tu ro r ne-a um plut inim a de bucurie şi liniş*
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Sim ţim cu toţii p u terea h arului lui D um nezu şi m ijlocirea sfinţilor Săi
p en tru neam ul nostru. Fericiţi s a n t cei ce s-au străd u it p e n tru podoaba
bisericii lui D um nezeu de aici şi cea din Victoria. Bucuroşi suntem cu
toţi, p e n tru că «fericiţi su n t cei cu inim a curată că aceia vor vedea pe
Dumnezeu».
La sfârşitul Sfintei Liturghii, P.C. Lucian Leonte, proteiereul Bo
toşanilor a dat citire A ctului de sfinţire a bisericii din Tocileni.
I.P.S. M itropolit Daniel a m ulţum it Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist p e n tru că a răspuns la invitaţia sa de a reveni în locurile n atale
p en tru sfinţirea bisericii unde a fost botezat. Şi aşa este plăcut lui
Dum nezeu şi oam enilor ca Intâistătăto ru l să cunoască realităţile din
toate parohiile ţării. Or, Prea F ericirea V oastră sunteţi ctitor p re tu tin 
deni, oriunde aţi m erge, su nteţi în casa P rea Fericirii V oastre şi oriunde
veţi răm âne, răm âneţi în tre Iraţi m ai m ari sau mai mici. Vă asigurăm ,
a încheiat I.P.S. M itropolit, de tot respectul şi vă vom urm a pilda.
P.S. Episcop G herasim al Râm nicului s-a referit, în cuvântul său,
la copilăria şi studiile petrecute îm preună cu Prea Fericitul Părinte Pa
triarh de astăzi şi anii frum oşi de elevi şi m onahi la Cernica şi Căldăruşani şi apoi ca stu d en ţi la F acultatea de teologie din Bucureşti.
P.S. Episcop E ftim ie al Rom anului a vorbit despre sp iritu l gospo
dăresc al Prea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, insistenţa, perseve
ren ţa şi realizările a tâ t de binecuvântate în toate locurile pe unde
a slujit.
P.S. Episcop Calinic al A rgeşului, m oldovean de origine, dar care
şi-a inceput slujirea în A rdeal, a m ulţum it Prea Fericitului P ărin te P a
tria rh p e n tru invitaţia de a participa la sfinţirea bisericii unde s-a bo
tezat. Mă voi strădui, cu p uterile mele, să vă urm ez pilda in tru toate...
La sfârşitul cerem oniei, preotul paroh Poduţ a m u lţum it tu tu ro r
p e n tru participarea la sfinţirea bisericii. Apoi, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a îm p ă rţit m ulţim ii icoane şi cruciuliţe, a binecuvântat
pe toţi, u rân d u -le sănătate şi tot binele.
R ăspunsurile liturgice au fost date de corul studenţilor F acultăţii
de teologie din Iaşi şi corul catedralei Sf. Ioan din Botoşani.
La plecarea din cim itir,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
îngenuncheat la m orm ântul părin ţilo r rostind rugăciunea dezlegării
şi
«Dum nezeu să-i ierte !».
Pe parcurs, fam iliile de
credincioşi, m ai ales vecinii şi rudele sale,
la
poartă, i-au oferit ofrande din ro d ai grâului, al v inului şi al
untdelem nului.
Agapa în d ătin ată a avut loc la casa parohială, ridicată în localitate
to t din iniţiativa ocrotitorului locului, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist.
S-a vizitat apoi şi biscrica nouă din Victoria, ctitoria Prea Ferici
tu lui Părinte Patriarh, de o ra ră frum useţe. Biserica a tre c u t p rin m ulte
necazuri. Un «prim -secretar» de partid, de tristă am intire, a distrus
tem elia cu buldozerul, dar până la urm ă adevărul a trium fat. Biserica
a fost sfin ţită în 1991.
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Seara, s-a oficiat slujba vecerniei la m ănăstirea Vorona.
Luni, 6 iulie, Intâistâtâto ru l Bisericii Ortodoxe Rom âne a vizitat
alte ctitorii reînnoite de Prea F ericirea Sa, în fru n te cu m ănăstirea
Slatina. Totodată, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh a fost poftit p e n tru
o vizită canonică în E parhia Rom anului şi Huşilor.
In cursul zilei de m arţi, 7 iulie, Prea Fericitul Părinte Patriarh
T eoctist s-a reîntors la reşedinţa p atriarh ală din Bucureşti.
P o triv it ho tărârii Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoclist, dele
gaţia S fântului Sinod a fost însoţită pe tot parcursul traseului, a tâ t în
T ransilvania cât şi în Moldova, de către Pr. prof. onorar A lexandru
C iurea şi Diac. prof. P e tru David.
în urm a acestui itin era r pastoral se pot constata urm ătoarele :
1. P retu tin d en i s-a m anifestat dragostea şi satisfacţia clerului şi
credincioşilor p e n tru actul firesc, norm al şi de m ult aştep tat al cano
nizării noilor sfinţi rom âni. In acelaşi tim p, s-a făcut cunoscut public
generalizarea cultului sfinţilor, m ărturisitorilor şi m artirilo r canonizaţi
de Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne în anii 1950— 1955.
2. In toate aceste m om ente s-a tră it com uniunea sfântă şi s-a
sim ţit lucrarea D uhului. Pe planul u n ităţii de neam , s-a tră it aievea
p lin ătatea Ortodoxiei rom âneşti, când la altarul m ănăstirii P u tn a şi-au
u nit glasurile, gândurile şi dorinţele clerul şi poporul din dreapta şi
din stânga P ru tu lu i, din Bucovina de nord şi ţin u tu l H erţei, de pe am 
bele m aluri ale N istrului, adică întreaga suflare rom ânească.
3. Ierarh ii ortodocşi rom âni de pretutindeni, inclusiv cei din Ba
sarabia şi Bucovina respectă rânduiala şi canoanele Bisericii O rtodoxe
şi nu se am estecă in treb u ri lum eşti sau să cadă în ispită politică sau
ideologică.
4. S-a văzut clar că u n itatea ortodoxiei rom âneşti nu poate avea
fisuri p rin in filtraţii greco-unite sau de altă natu ră şi că procentul re li
gios al recensăm ântului — 86% creştini ortodocşi rom âni — , coincide
cu populaţia autohtonă rom ânească şi că la noi, a zice ortodox înseam nă
a zice rom ân, a zice rom ân înseam nă a zice ortodox. Influenţele străine
neam ului su n t periculoase şi dăunătoare şi Bisericii străbune. Vrem
ecum enism spre u n itate nu spre federalizare sau despărţire. Biserica se
defineşte p rin însuşiri ca una, sfântă, sobornicească şi apostolică.
5. Credincioşii rom âni su n t ctitori şi m iluitori, aşa se cxplică rid i
carea m ulţim ii locaşurilor de cult în vrem ea ideologiei ateist-m arxiste
fără nici un a ju to r din afară. Toţi ierarhii de atunci şi de astăzi su n t
ctitori şi ziditori. însuşi Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a re 
făcut, a zidit din nou, a rep ictat sau a în fiin ţat noi obşti. Este ctitor a
peste cincizeci de locaşuri.
6. M are bucurie a fost p en tru ierarhii ce au av u t im preună-slujito r în Transilvania şi M oldova pe In tâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe
Rom âne.
7. Obştile m onahale şi parohiile au reînviat şi au fost m ângâiate
cu slujirea, predica, în tă rirea şi ajutorul Prea F ericitului P ă rin te P a
tria rh Teoctist.
Diac. PETRU I. DAVID

SFINŢII BRÂNCOVENI, MARTIRI AI NEAMULUI ŞI AI CREDINŢEI :
SOLEMNITĂŢILE DE LA BISERICA «SF. GHEORGHE-NOU»
DIN BUCUREŞTI, DE LA M ANASTIREA HUREZI (VÂLCEA)
ŞI DE LA M ĂNĂSTIREA SÂMBĂTA DE SUS (JUD. BRAŞOV)
I — F estiv ităţile de Ia biserica Sf. G heorghe Nou din Bucureşti
C ontinuând co n sac ra re a la fata locului a sfinţilor rom âni, cano'iz a ti de către Sfântul Sinod al Bisericii O rto d o x e Rom âne în şedinţa
.in 20—21 iunie 1992, Prea Fericitul P ărin te P atriarh T eoctist a îm
plinit încă un testam ent sacru al P a tria rh u lu i Ju stin ian : trecerea în
rândul sfinţilor m artiri a Brâncovenilor şi a m itropolitului A n tim
Jvireanul.
Se ştie că, de obicei, sfârşiturile de secol sau de m ileniu au adus
rom ânilor unele satisfacţii dar şi grele şi n eu itate m âhniri. U n ase
m enea veac a fost şi cel de-al XV II-lea. S fârşitul acestuia a pregătit
rom ânilor ortodocşi din T ransilvania hidra uniaţiei al cărui venin îl
sim ţim şi astăzi. Deşi în spatele «unirii» cu Roma, stăteau B udapesta
ţi Viena, rom ânii ortodocşi din A rdeal au replicat, apârându-şi a tâ t
fiinţa naţională, cât şi veşnicia ei : credinţa străm oşească. Ţ ara Rom â
nească şi Ţ ara Moldovei, ca de altfel întreaga Biserică Ortodoxă, au
sp rijin it lupta fraţilor transilvăneni. Şi dacă în A rdeal se desfăşura
dram a neam ului rom ânesc, nici dincoace de C arpaţi, diavolul n-avea
odihnă. îm părăţiile lum ii de atunci se războiau în tre ele : turcii cu au s
triecii, ruşii cu turcii, iar toate aceste co nfruntări aveau ioc pe păm ân
tul rom ânesc. Voievozii rom âni transilvani- fuseseră înlocuiţi cu saşi,
secui, unguri, străini de loc şi având alte credinţe. In acest secol al chi
nului, rom ânii din Transilvania, p e n tru a nu ajunge şerbi, erau obligaţi
să treacă la una d in tre religiile «recepte» (catolică, luterană, unitarian ă,
calvină) ; boierii valahi erau «rebotezaţi», nobilii erau m aghiarizaţi, pen
tru că altfel ocna sau şerbia erau destinul lor.
In Ţ ările Rom âne de la sud şi est de C arpaţi se reuşise, în ju ru l
anului 1700, o relativă pace. Voievozii B râncoveanu şi Cantem ir, cunos
cători ai politicii otom ane, erau liniştiţi, dar era nevoie să fie de partea
reştinilor, austriecii sau ruşii, cu tot riscul. Astfel, Brâncoveanu p ri
mea laude de la C urtea din Viena şi în acelaşi tim p obţinea ordinul
«Sf. Andrei» de la ruşi ; D im itrie C antem ir era solul im perialilor, dar
şi adm irator al lui P etru cel M are ; am ândoi prin ţii rom âni plăteau
trib u t Porţii, însă erau una cu creştinii îm potriva osm anlâilor, şi tot
am ândoi şi-au d at viaţa p e n tru H ristos : B râncoveanu — m artir, Dim i
trie C antem ir — îndepărtat, exilat. După ei, ca şi în Transilvania, au
urm at stăpâniri străin e şi nepăm ântene : dom niile fanariote (Mol
dova 1711, Ţ ara Rom ânească 1716), p e n tru mai bine de o sută de ani.
Iarăşi, sub jug, m âhnire şi încă sub dom ni creştini «ortodocşi», dar
greci !
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în cum păna anului 1700 s-au săvârşit şi lucruri m inunate : tiparul,
şcoala, construcţiile, sub toate ipostazele, laice şi bisericeşti, au atins
culm i nebănuite. De "atunci şi până astăzi, cultura şi a rta brâncovenească s-au păstrat, au inspirat, s-au m enţinut ori s-au dezvoltat sau
au fost im itate. în această privinţă, fericiţii păm ânteni de atunci, B râncovenii şi A ntim -m itropolitul, trăiesc pururea şi sunt, îm preună cu noi,
m ijlocitori şi rugători către Dum nezeu. Aşa se face că acum, sub păs
to rirea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, a venit vrem ea şi a b ătu t
ceasul istoriei să li se facă d rep tate şi pe păm ânt, p rin tre oameni.
De fapt, p en tru cei ce şi-au dat viaţa pentru H ristos nu era nevoie
de un act special, de o canonizare, dar disciplina şi canoanele Bisericii
cer verificarea celui ce este tre c u t în rândul sfinţilor : vouă vi s-a dat
toată puterea în cer şi pe păm ânt, este porunca M ântuitorului H ristos
p e n tru Sfinţii Apostoli, după înviere (Matei X X V III, 18). Deci episcopii
ca urm aşi ai apostolilor au aceleaşi îndatoriri faţă de A rhiereul-H ristos
şi aceeaşi p u tere de la M ântuitorul p rin ucenicii Săi. însuşi Saul, pe
drum ul Dam ascului, a av u t o chem are specială de la Iisus, dar confir
m area şi consacrarea acelei vocaţii a făcut-o slujitorul lui D um nezeu,
preotul A nania, p rin botez (Fapte IX, 6, 9— 17) iar puterea legării şi
dezlegării a prim it-o Sf. Pavel de la apostoli (Fapte X III, 3). Tot aşa
stau lucrurile şi în actul canonizării Sfinţilor.
In ceea ce-i priveşte pe m artirii Brâncoveni şi m itropolitul A ntim ,
ei au fost socotiţi sfinţi prin m artiraj şi cinstiţi de toată creştinătatea
p e n tru curajul şi credinţa lor curată, până la actul suprem de a-şi da
viaţa p e n tru Hristos. D ureros, m âhnitor şi oprelişte au fost actele unor
ierarhi — în fru n te cu p a triarh u l de C onstantinopol — care anatem atizau pe B râncoveanu (1714) şi hotărau caterisirea m itropolitului A ntim
(1716). Aceste docum ente acuzatoare şi urâciune p e n tru neam ul rom â
nesc au acoperit aureola m artirilo r de la cum păna secolului X V II-X V III
şi până în vrem ea noastră. Ierarhii rom âni, clerul şi credincioşii, mo
nahii din toate obştile au cinstit însă cum se cuvine pe aceşti m artiri şi
au p ă stra t m em oria neprihănitei lor vieţi. Baladele şi colindele, cân te
cele de jale şi doinele, folclorul în general, au fost transm ise din gene
raţie în generaţie până astăzi. Nu există biserică sau casă de creştin
în părţile Vâlcii în care să nu fi existat un tablou cu tăierea capului
lui B râncoveanu şi să nu fi ars o candelă p e n tru pruncii săi. D ram a
B râncovenilor a c u tre m u ra t inim ile şi păm ântul H urezilor totdeauna.
Şi aici, b: m ănăstire, lângă m orm ântul gol, ca şi la m orm ântul lui
Ş tefan cel M are şi S fân t de la P utna, nu s-a stins candela şi n -au în
cetat rugile şi îngenuncherile credincioşilor.
Preotul M arina, sensibil la evlavia străbună a vâlcenilor unde fu 
sese p ă rin te duhovnicesc, ajungând P a tria rh u l Ju stin ia n al Bisericii
O rtodoxe Rom âne, a depus o intensă m uncă im preună cu M onum entele
istorice, p e n tru refacerea m ânăstirii Hurezi, răm asă în ru in ă după cel
de-al doilea război m ondial. A stfel a reu şit să pregătească această că
m ară duhovnicească p e n tru bucuria care va să vină. Şi a purces P ărin 
tele P a tria rh Ju stin ia n la repararea istoriei şi ştergerea colbului de pe
dipticele sacru al neam ului rom ânesc, îndrăznind, p e n tru întâia oară
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istoria Bisericii O rtodoxe Rom âne, să alcătuiască o listă cu sfinţi,
'ri, cuvioşi şi ierarhi p e n tru canonizare. Din şirul celor ştiu ţi n-au
’t Brâncoveiiii şi m itropolitul A ntim . G ândul cel sfân t a fost exat încă din 1950 şi s-a p u tu t concretiza în anul 1955—56. D ar din
a fost «uitat» g rupul B râncoveanu-A ntim Ivireanul. Ce se întâm ? P a tria rh ia de Constantinopol a făcut referire la «anatemele»
planau asupra celor doi : B râncoveanu şi Antim . Pe de altă parte
Biserica Rusă nu era prea încântată, d at fiind faptul că B râncoveanu
socotit «trădător» al ţarului, iar A ntim era socotit «străin» de nea
rom ânesc (era «rus» !). P a tria rh u l Ju stin ia n era am eninţat cu scoaa clin scaun şi surghiunirea dacă va cuteza aşa-ceva, iar stăpânirii
la B ucureşti i se cerea de către K rem lin stoparea «m isticism ului bol^vuios rom ân». Insă providenţialul p a triarh Justin ian , a aştep tat mo
ntul potriv it şi a dus la capăt lucrul cel bun, început în anul 1950.
Şi astfel s-a făcut d rep ta te ! D atorită rap o rtu rilo r ecum eniste şi
âţeşti, sincere şi personale d in tre p a triarh ii Ju stin ia n al Rom âniei şi
A e n a g o ra al C onstantinopolului, în anii 1962— 1966, P atriarhia Ecum e
nică a ridicat anatem a aruncată sub am eninţarea iataganului turcesc,
a ra m trei sute de ani, asupra iui B râncoveanu şi a lui A ntim -M itropolitul.
A stfel s-a înseninat calea p e n tru trecerea, fără obstacole şi suspiciuni,
io rândul sfinţilor a celor ce erau ţin u ţi în întuneric şi în urm a m orţii :
lum ină ne-a strălu cit nouă (Isaia IX, 9).
Abia acum înţelegem , dăm slavă lui D um nezeu şi ne bucurăm sin 
cer când m oştenitorul testam en tar al P ărintelui Ju stinian, P rea F e ri
citul P a tria rh Teoctist a propus canonizarea B râncovenilor şi a lui
A ntim -M itropolitul, canonizare aprobată de către Sfântul Sinod al Bi
sericii O rtodoxe Rom âne, în ziua de 20 iunie 1992 şi consacrată în
biserica «Sfântul Spiridon-N ou» din Bucureşti, dum inică 21 iunie 1992.
C onsacrarea la faţa locului a canonizării fam iliei de m artiri B râ n 
coveanu a av u t loc în ziua de 15 A ugust 1992 lângă m orm ântul voievo
dului valah. Este cunoscut de fapt că, târziu, după 200 de ani, in
1922—24 s-au descoperit osem intele M artirului, aduse aici, după şapte
ani de la m oarte şi depuse cu cinste dar cu discreţie, în 1721, în biserica
«Sf. Gheorghe-N ou», cinstit locaş de protocol şi tedeum uri al C urţii
voievodale. Acest sanctuar al neam ului a fost m ult încercat ca şi cti
torul său. C utrem ure şi devastări l-au cuprins, incendii şi fu rtu ri l-au
schilodit, tâlh ari şi căutători de comori l-au prăd at de-a lungul istoriei.
Locaşul, ca şi ctitorul său, au fost şi au răm as scară către cer, coloană
şi nor ziua, stâlp de foc p rin noaptea nepriceperii. Ca şi păgânii din
serai, ca şi slujitorii şi linguşitorii de pe lângă înalta Poartă a Im periului
otoman, cei fără de lege şi ticăloşi, necredincioşi şi fără respect faţă de
acest b lajin popor rom ân, au cău tat să «sistematizeze» şi să şteargă, de
la M eridianul Zero, crucea veacurilor, care era ctitoria brâncovenească,
«Sf. Gheorghe-N ou», aşa cum făcuseră şi cu biserica — d u rere a Capi
talei, «Sfânta Vineri» (1987), ocrotitoarea întregii Moldove şi a neam ului
românesc, m ijlocitoarea Balcanilor şi stâlpul ortodoxiei de pretutindeni.
Dar, D um nezeu le stă îm potrivă celor m ândri şi celor sm eriţi le dă har.
Biserica Sf. G heorghe-N ou a scăpat ca prin m inune, Revoluţia din 1989
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încurcând «sfaturile vrăjm aşilor». Cu un efort deosebit, părin tele paroh
Gh. Bogdan a săvârşit tot ceea ce era necesar în exercitarea cultului
divin, pregătind totul în vederea actului final al canonizării M artiruluictitor. Cum era firesc, Sfântul Sinod a chibzuit ca prăznuirea trecerii
spre e te rn ita te a B râncovenilor să n u fie fixată în ziua m artiraju lu i,
15 august (1714), ci cu o zi după, aşa cum este tradiţia pom enirii ctito
rilor, după hram ul bisericii sau a unei m ari sărbători, în cazul de faţă,
la 16 august, după S fânta M aria-M are sau A dorm irea Maicii Dom nului.
La iniţiativa m em brilor S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne
şi cu binecuvântarea Prea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist, s-a con
venit ca anul acesta, pe lângă prăznuirea A dorm irii Precistei, să fie
săvârşită S fânta L iturghie în biserica voievodală şi să se proclam e la
m orm ântul-voievodului trecerea Brâncovenilor in rândul Sfinţilor, iar
a doua zi, 16 august, să se săvârşească Sfânta L iturghie-solem nă în m a
rea lavră a m onahism ului rom ânesc, m ănăstirea H urezi, strălu cită şi
fără seam ăn ctitorie a m artirilor.
V ineri 14 august s-a săvârşit, aşadar, în biserica voievodală din
B ucureşti, cuvenita priveghere. P rotia soborului a avut-o P.S. Episcop
Teofan Sinaitul vicar patriarhal. După otpust, P.S. Sa, în scurte cuvinte
şi la obiect, a explicat celor de faţă im portanţa slujbei privegherii şi a
subliniat rostul P reacinstirii Maicii Dom nului în O rtodoxie şi evenim en
tul creştin şi naţional al canonizării ctitorului acestui sfân t locaş. In 
vocând, ca m ărturie, osem intele m artirului şi, ca m artor, m orm ântul
voievodului, P.S. Sa, în cuvinte de acatist, a îm brăcat faptele Dom ni
torului în haina de sfinţenie nu num ai a celui canonizat, ci şi a m ultor
m ărturisitori ştiuţi sau neştiuţi, ca de fapt tot neam ul rom ânesc plă
m ădit şi crescut în credinţă curată. Pilda înaintaşilor este în tr-ad ev ăr
trăinicia noastră, dovadă şi privegherea din această seară în cinstea
A dorm irii Maicii D om nului şi consacrării m artirilor.
«Sunt cuprins de em oţie sfântă ca arhiereu al Bisericii O rtodoxe
R om âne — a spus P.S. Sa — , d ar şi ca cel ce p ort titu la tu ra de Sinaitul.
Este ştiu t că B râncoveanu a contribuit la rectitorirea m ănăstirii Sfânta
E caterina din M untele Sinai, iar chipul său tronează acolo ca ocrotitor
şi m ijlocitor. în acelaşi tim p, C onstantin B râncoveanu a zidit m ănăstire,
im itând, parcă, m untele Sinai pe sprânceana m unţilor Bucegi, de unde
locul şi localitatea-staţiune balneară şi-a luat num ele de Sinaia, loc de
adevăr, tăm ăduire şi în grijirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti».
în încheiere, P rea S finţitul slujitor a făcut cunoscut program ul zilei
celei m ari.
M ulţum ind p e n tru toate, la m iezul nopţii, P. C. Pr. G heorghe Bog
dan, parohul bisericii, care este şi consilier patriarh al, şi-a a ră tat recu
noştinţa faţă de oficierea slujbei privegherii de către P. S. Episcop
Teofan, de prezenţa PP.SS. Episcopi Calinic al A rgeşului şi Roman
Ialom iţeanul —- vicarul Arhippiscopiei B ucureştilor — şi de participarea
unor înalţi oaspeţi descendenţi sau rude din fam iliile B râncoveanu sau
Cantacuzino.
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Erau de faţă m ulţim e de credincioşi, oficialităţi de stat centrale şi
îocale ; tu tu ro r, părin tele paroh le-a m ulţum it p e n tru participare şi a
dorit tu tu ro r săn ătate şi alese bucurii duhovniceşti. S-au Îm părţit, după
Gatină, m iruri şi artos (litie). S trana a fost asigurată de studenţii teo
logi de la F acultatea de teologie din Bucureşti.
Aşa s-a încheiat privegherea din 14 august 1992.
Sâm bătă, 15 august, fiind şi praznicul A dorm irii Maicii D om nului,
totul era preg ătit în cinstea evenim entului consacrării la m orm ântul lui
C onstantin-V odă Brâncoveanu. D is-de-dim ineaţă s-a făcut sfinţirea apei
.-nici (aghiasma) p e n tru cerinţele credincioşilor. La tim pul potrivit, a
sosit P. S. Episcop Rom an Ialom iţeanul, care, după rânduială, a în tâ m 
pinat cu S fânta Cruce pe m em brii S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Rom âne şi oaspeţii străini, în fru n te cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist. în sfin ţitu l A ltar era totul p regătit în vederea săvârşirii Sfintei
L iturghii solem ne. Din sobor a făcut parte, pe lângă Prea Fericitul P a 
triarh, I.P.S. M itropolit Jerem ia de la Paris, rep rezentantul P atriarh iei
C onstantinopolului, I.P.S. M itropolit N estor al O lteniei, I.P.S. A rhi
episcop Vasile al Târgoviştei, P. S. G herasim al Râm nicului, P. S. CaMnic al A rgeşului, PP.SS. Nifon şi Teofan, episcopi-vicari patriarh ali,
P . S. Rom an Ialom iţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor.
De asem enea, au slu jit un m are num ăr de preoţi şi diaconi în fru n te cu
pr. paroh G heorghe Bogdan, consilier patriarhal.
Fiind m are praznic al Bisericii, închinat A dorm irii Maicii D om nului,
s-au c â n ta t im nele specifice sărbătorii, precum şi cântări alcătuite in
cinstea celor canonizaţi.
La vrem ea predicii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a in 
vitat pe p ărin tele paroh să vorbească celor de faţă despre im portanţa
preacinstirii Maicii Dom nului în Biserica Ortodoxă. A ccentuând sen 
sibilitatea ascultătorilor, predicatorul a a ră ta t că nu se poate înţelege
credinţa şi nu se poate p ă tru n d e în tainele lui Dum nezeu fără ajutorul
Sfintei Fecioare. De aceea Biserica i-a fixat prăznuirea p en tru înţele
gerea dum nezeirii şi convingerea în adevărul m ântuitor : Naşterea P recistei (8 Septem brie) p en tru prunci : Intrarea în Biserică (21 Noiembrie)
p entru copii şi şcolari ; B unavestire (25 M artie) p e n tru tineri şi adoles
cenţi şi A dorm irea Maicii D om nului (15 August) p en tru siguranţa noas
tră dincolo. Şi dacă a ales-o Dum nezeu, a profeţit-o Vechiul T estam ent,
a respectat-o M ântuitorul, i s-au închinat Sfinţii Apostoli, au fericit-o
Elisabeta, m am a S fântului Ioan Botezătorul şi au venerat-o îngerii şi
oam enii, p e n tru aceasta şi m ulte altele o supravencrăm şi noi creştinii.
în continuare, părintele paroh a îm pletit, cu m eşteşugită artă, cele
două m om ente de înaltă sp iritu alitate creştină şi rom ânească : S fânta
M aria-M are şi cinstirea deosebită a noilor canonizaţi şi ctitori ai bise
ricii «Sfântul Gheorghe-N ou» : Brâncovenii.
Invocând p u terea lui D um nezeu şi harul Său, chem ând în a ju to r
pe întâia în tre sfinţi şi grabnică m ijlocitoare. Prea -Sfânta Născătoare
de D um nezeu, făcând loc în inim ile credincioşilor noilor rugători-ctitori,
părintele paroh a încheiat spunând : «Slavă lui D um nezeu p e n tru toate,
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Maicii Sale pream ărire şi tu tu ro r sfinţilor cinstire în această zi a tâ t de
lum inată p e n tru O rtodoxia de p retu tin d en i şi atât de p ătru n zăto are pen
tru neam ul românesc».
După otpustul Sfintei L iturghii, după datină, s-au im p ă rţit făclii şi
s-a săvârşit ultim ul parastas p e n tru ctitori şi m artiri : C onstantin Vodă
B râncoveanu cu fiii săi : Ştefan, R adu, C onstantin şi M atei, precum şi
sfetnicul D om nului — Ianache.
Din încuviinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S.
N estor a invocat viaţa de creştin şi de m artir a M arelui voievod şi a
scos în evidenţă faptele sale de Domn rom ân şi credincios lum inat care
a re n u n ţa t la gloria trecătoare şi m incinoasă p en tru slava lui Dum nezeu
şi îm părăţia sfinţilor. Brâncovenii au răm as pildă peste veacuri, p e n tru
întreaga creştinătate, de evlavie, de cinste, de credinţă şi de iubire de
neam . Nici în epoca sângeroasă a persecuţiilor, Biserica n-a înreg istrat
o asem enea dram ă. De aceea, m ai m arii îm părăţiilor vrem ii ce se aflau
la C onstantinopol sau reprezentanţi ai lor au a ră tat că in istorie nu s-a
mai văzut sau auzit aşa-ceva. Secolul al X V III-lea a început cu sânge
de m artiri Brâncoveni şi s-a sfârşit tot aşa cu tăierea capului lui Tudor
V ladim irescu din acelaşi neam de eroi şi m artiri. Crima îm potriva dom 
nilor rom âni, m artiraju l fam iliei B râncoveanu a însângerat toată su 
flarea rom ânească atunci, se sim te şi astăzi, şi va dăinui până la J u d e 
cata de apoi.
Noi cei de acum , n-am creat m artiri şi nici n-am descoperit sfinţi
im aginari, a spus în altu l ierarh şi preşedinte al Comisiei sinodale de
canonizare a sfinţilor, ci ne-am îndeplinit o înaltă datorie creştină şi
rom ânească, fiindcă lum ina nu trebuie să stea sub obroc, ci trebuie pusă
în sfeşnic să lum ineze tu tu ro r şi celor din casa rom ânească şi celor de
departe.
C uvinte om agiale, de real folos şi cu adâncă sem nificaţie a ro stit
I.P.S. Ierem ia, rep rezen tan tu l P atriarh iei Ecumenice. I.P.S. Sa şi-a a ră 
tat satisfacţia că, deşi este grec, vine din tr-o ţară neolatină (Franţa) la
o soră a sa, Rom ânia şi că a slu jit cu ierarhi rom âni Sfânta L iturghie
în acelaşi grai, cel dum nezeiesc, înconjuraţi de aceiaşi sfinţi nepâm ânteşti şi ocrotiţi de aceeaşi M ângâietoare : Maica lum inilor, Sfânta F e
cioară a cărei A dorm ire am prăznuit-o.
A şadar, a continuat oaspetele de onoare, nu mă sim t stân jen it aici,
ci frate de credinţă şi rudenie de lim bă a credincioşilor mei (francezi
sau filofrancezi) ortodocşi. Este o m are cinste p entru m ine, a subliniat
vorbitorul, să rep rezin t P atriarh ia de C onstantinopol în tr-o ţară care
a fost şi este grabnic aju tăto are p e n tru cetatea lui C onstantin cel Mare.
Cine era «Prinţul» au ru lu i p e n tru ortodoxie, m iluitor al ţărilor opri
m ate, ctitor la locurile sfin te şi la M untele Athos, ziditor de biserici şi
a ju tă to r cu m ulte cărţi şi n enum ărate odoare sfinte p e n tru creştinii
ortodocşi în toată îm părăţia turcească ? Cine cunoştea m ersul lumii,
acum trei sute de ani şi căuta îm păcarea ? Cine prim ea la C urtea sa pe
p a triarh ii apostolici, dându-le toate onorurile şi cinstea cuvenită ? Cine
altcineva decât dom nul şi voievodul C onstantin B râncoveanu, fam ilia sa
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m itropolitul Ţ ării R om âneşti ! M artirajul fam iliei Brâncoveanu a culurat lum ea creştină de atunci şi înspăim ântă pe oricine şi astăzi,
fapt, m artirii şi sfinţii, cuvioşii şi m ărturisitorii su n t tem elia Biseşi m ărtu ria cea mai sigură a trăirii în Hristos. în această privinţă,
bîiniat I.P.S. Sa, rom ânii au fost pildă, ca de fapt orice popor creştin
’ox.
După ce a apreciat relaţiile de frăţietate de atunci dar mai ales
de acum, vorbitorul a m ulţum it Prea Fericitului Părinte Patriarh
tist p e n tru invitaţie, dar şi p en tru faptul că a avut p rilejul să re un popor cu m ultă evlavie, ca şi în tim pul voievodului B rânconu, cu toată perioada de înverşunată ideologie ateistă ce a căutat,
oape .10 de ani, să acopere lum ina cca p ururea fiitoare a credinţei
^jdoxe. M artirii tineri (copii, elevi, studenţi, m uncitori, ostaşi) din
voluţia Rom ână '89 au avut pildă, îndem n şi scop fam ilia pe linie
bătească a voievodului valah.
«Fie tlar, a încheiat în altu l slujitor, ca sfinţii canonizaţi în iunie
consacraţi acum să fie ocrotitorii C apitalei voastre, m ijlocitorii tu r rom ânilor şi rugători p e n tru creştinii de pretutindeni».
P otrivit rânduielii stabilite, cu binecuvântarea Prea Fericitului P a 
li, P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal, a d at citire
osului de canonizare a S fin ţilo r Brăncoveni alcătu it pe tem eiul ho
rii S fântului Sinod de a trece în rândul sfinţilor pe m artirii creţei din ziua de 15 august 1714 :

TEOCTIST
D IN

M IL A L U I D U M N E Z E U A R H IE P IS C O P A L BU C U R E Ş TILO R ,
M I T R O P O L I T A L M U N T E N I E I ŞI D O B R O G E I
ŞI P A T R I A R H A L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M A N E

PREA
HAR,

I U B I T U L U I C L E R $1 D R E P T C R E D I N C I O Ş I L O R C R E Ş T I N I
D IN C U P R IN S U L P A T R IA R H IE ! R O M Â N E ,
M IL Ă ŞI P A C E DE L A D U M N E 7 E U , P Ă R IN T E L E L U M IN ILO R ,
IA R DE L A N O I P A T R IA R H IC E Ş T I B IN E C U V Â N T Ă R I

Bineplăcut lui D u m n ezeu şi de mare folos duhovnicesc
itru credincioşi este a cinsti cu laude pe cei care, p en tru
roiul ele şi vredniciile lor în viaţa pământească, după trerea la cele veşnice, s-au n um ă ra t în rândul sfinţilor. Pomeid aceste alese vase ale D uhului Sfân t, dreptcredincioşii
intei noastre Biserici pream ăresc pe D um n ezeu de la care
e tot a ju torul şi fără de care n im en i n u se poate împăr'i de darurile cele m u lte şi felurite ale virtuţilor.
Drept aceea, luând a m inte la faptele virtuoase ale bineedinciosului voievod C onstantin Brâncoveanu, cel care a
rm uit cu creştinească înţelepciune vrem e de 25 de ani Ţara
mâneascăi, în tem eieto r de artă şi cultură românească, ri’când, în no ind sau în zestrân d m u lte biserici, m ănăstiri şi
O. R. — 3
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alte aşezăm inte, m ilu in d pe cei săraci, a ju tâ n d cu prisosinţă
S fin tele Biserici O rtodoxe surori de aproape sau de mai de
parte şi, m ai presus de toate acestea, învrednicindu-se a
p rim i m oarte m ucenicească p e n tru dreapta credinţă, îm 
preună cu cei p a tru fii ai s ă i : Constantin, Ştefan, R adu şi Ma
tei şi cu sfetn icu l său Ianache.
S m erenia noastră, îm p reu n ă cu toţi m e m b rii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii O rtodoxe Rom âne, p u rtâ n d grijă de folosul
d uhovnicesc al credincioşilor încredinţaţi nouă spre arhi
păstorii'e ;
Ţ inând seam a şi de cele arătate de către S fâ n ta Arhi
episcopie a B ucureştilor, — u rm â n d rânduiala canonică şi si
nodală şi ch em â n d în a ju to ru l nostru puterea Celui Prea
înalt,
HOTĂRÂM:
De acum înainte, până la sfârşitul veacurilor, B i n e c r e d i n c i o s u l
V o i e v o d
C o n s t a n t i n B r â n c o v e a n u , irapreună cu liii săi C o n s t a n t i n ,
Ş t e f a n ,
R a d u şi M a 
tei
şi c u
sfetnicul
Ianache
să fie cinstiţi cu sfinţii ia
ceata m artirilor Ortodoxiei, pomenindu-i cu slujbe şi cântări de laud
în ziua de 16 august, fiind înscrişi în sinaxar, în cărţile de cult, pre
cum şi în calendarul Bisericii noastre.
Mai rânduim să se tipărească viaţa, slujba şi icoana acestor sfinţi
m artiri, care să fie prim ite cu evlavie de către dreptm ăritorii creştin’
iar chipurile acestora să iie zugrăvite şi aşezate Ia locul cuvenit ală
turi de cele ale altor sfinţi de neam român în Bisericile ce se vor
construi şau preinnoi de acum înainte.
Spre deplină statornicire a celor pe care le-am rânduit în chi
canonic, întărim cu sem năturile noastre actul de faţă ca Tomos p
triarhal şi sinodal de canonizare, adică de aşezare in rândul sfinţilor
m artiri, a celor acum pomeniţi, spre a-l aduce la cunoştinţa evlavioslui cler şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Bisericii Ortodox
Române.
Dat în Bucureşti, în anul m ântuirii
douăzecea.

1992,

luna

iunie,

ziua

A ctul sfân t al canonizării a fost sem nat de către toţi m em brii Sfân
tu lu i Sinod, inclusiv ierarhii rom âni din Basarabia şi Bucovina, i
acum s-a adăugat şi iscălitura I.P.S. M itropolit Ierem ia de la Paris.
în tim p ce se cânta troparul S finţilor Brâncoveni, P rea Fericit
P ă rin te P a tria rh T eoctist a stro p it cu aghiasm ă icoana m artirilo r şi
ridicat-o în faţa m ulţim ii de credincioşi. Capetele acestora s-au plec
s-au văzut lacrim i sincere căzând, nenum ărate suspine au u m plut b
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rica şi ochii tu tu ro r erau spre candela m orm ântului, depozitar de
■loaşte de m artir.
In această atm osferă, încărcată de evlavie şi sim ţire rom ânească,
îrtâ is tă tă to ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist a lu at cuvântul şi, în slove pline de sens evanghelic, a
subliniat actul dum nezeiesc săvârşit p e n tru credincioşi în această zi
sfântă, spunând :
Iu b iţi credincioşi,
Iu b iţi fraţi, m em bri ai S fâ n tu lu i Sinod,
S u n t deosebit de em oţionat in aceste clipe şi nu ştiu dacă tim pul
im i va îngădui să exp rim , acum şi aici, in această slăvită catedrală, ceea
ce sim ţim cu toţii şi ceea ce am sim ţit personal slujind astăzi Sfânta
Liturghie pe m orm ântul cu m oaştele dom nitorului Constantin Brânco
veanu, laudă a O rtodoxiei rom âneşti şi a creştinătăţii. Trupul său sfâr
tecat de chinuri se află sub candela lum inată pururea de credinţa şi
vredniciile sale.
Este o adevărată m inune că astăzi ne aflăm aici pentru a proclama,
in num ele S fâ n tu lu i Sinod, canonizarea sfinţilor m artiri Brâncoveni, a
binecredinciosului dom nitor C onstantin Brâncoveanu şi a celor patru
fiii ai săi, îm preună cu devotatul său sfetnic, clucerul Ianache Văcărescu. Scrieri şi m ărturii de autoritate istorică arată că această fam ilie
de m artiri a im presionat lumea, ei fiin d socotiţi sfin ţi încă de la sfâr
şitul lor m artiric, la Constantinopol. în tim p ce omenirea trece prin
grele încercări şi m ilioane de oam eni su n t m istu iţi de flăcările armelor,
in suferinţe şi pribegie, în tim p ce sufletele su n t încă zguduite de u r
mările păcatului, ale necredinţei, ale depărtării de valorile veşnice ale
Sf. Evanghelii, cu adâncă sm erenie ved em că pe noi, românii, D um nezeu
ne iubeşte. D um nezeu îşi îndreaptă privirea către făptura Sa, către om e
nire şi îndeosebi către noi, prin lum ina sfinţilor care se revarsă asupra
noastră.
Cu ajutorul lui D um nezeu, în ţara noastră s-a păstrat vie chiar şi
in secolele de prigoană, de dom inaţie otom ană şi de dictatură ateistă,
credinţa cu valorile ei exprim ate în cultură şi artă. Din rândul fiilor
neam ului nostru au odrăslit v ite ji apărători ai gliei şi voievozi, ierarhi
şi sm eriţi vieţuitori din m ănăstiri, precum şi shijitori ai culturii şi şti
inţei. De pe această vatră românească au răsărit apărători ai O rtodoxiei
şi ai creştinătăţii ca Mircea cel Bătrân, M ihai Viteazul, D reptcredinciosul voievod Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t şi alţii, care, în fru n te a oştilor
credincioase, au apărat Europa, civilizaţia şi operele ei culturale. Cu
braţele şi piepturile lor, cu credinţa curată şi idealul lor p entru drep
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tate şi adevăr, aceşti slăviţi înaintaşi şi părinţi ai noştri au fo st pavăză
bătrânului continent, trezit la viaţa şi valorile evanghelice. Dar dom 
nitorii rom âni şi-au adus prinosul credinţei şi iubirii lor faţă de Hristos
nu num ai aici, nu num ai la bisericile şi la m ănăstirile din ţară, dar şi
la Patriarhiile din Răsărit şi sfântul m u n te A thos, instda Pathm os, la
M eteora, la Locurile sfin te şi m untele Sinai, unde yăsim urm ele lor,
obolul lor p lin de evlavie creştină, chipul lor zugrăvit în frescele bise
ricilor din acele părţi. Intre aceştia, sfântul C onstantin Brâncoveanu,
cel ce a ocărm uit Ţara Românească tim p de 25 de ani, şi-a ales loc de
cinste. Dacă unii sfin ţi au ajuns la îndum nezeire prin post şi rugăciune,
p rin tăierea voii, prin lepădarea de sine şi prin iubirea sem enilor, cu
aceeaşi iubire Brâncoveanu a închinat bunurile sale păm ânteşti şi viaţa
sa lui Hristos învrednicindu-se de îndum nezeire şi deci de a fi îm preună
cu sfin ţii în îm părăţia cerurilor. Despre această stare scrie foarte frum os
S f. Ioan Gură de A u r răspunzând la întrebarea : «Care bogat se va
m â n tu i». D in bunurile sale şi ale dom niei, C onstantin Brâncoveanu a
zid it num eroase biserici şi m ănăstiri pentru slava lui D um nezeu, a dă
ru it cu bunăvoinţă sfintelor locuri şi m u n telu i Athos, a tipărit cărţi şi
a prom ovat cultura creştină. A îndeplinit îndem nul Bisericii dăruind
totul lui H ristos şi chiar viaţa sa şi a copiilor săi.
A cum , iubiţii m ei, trebuie să fim recunoscători B u m d u i D um nezeu
că ne-a dat aceste chipuri de sfin ţi din neamid nostru, ne-a dat aceste
lu m in i călăuzitoare In vrem urile acestea atât de grele, vrem uri de fră 
m ântări, de căutări şi de fragilitate din toate punctele de vedere, arătăndu-ne prin sfin ţii Săi că are putere, că Lum ina lui Hristos lum inează
cu aceeaşi prospeţim e, ca şi atunci când M ântuitorul predica pe m u n 
tele Fericirilor. Şi iată-ne astăzi în această ctitorie, slujind şi sm erindu-ne în rugăciune la m orm ântul neînfricatului m artir C onstantin
B râncoveanu, ale cărui cinstite m oaşte se află sub candela pururea v e 
gheată de in im i credincioase spre a nu se stinge. L um ina ei a lum inat
şi a întărit în credinţă şiruri nesfârşite de credincioşi, care, de la 1716
de când a fo st aşezată aici de către evlavioasa sa soţie, Marica Doamna,
şi până astăzi, s-au recules şi s-au rugat cu m u lt folos duhovnicesc.
Faima dreptei sale credinţe, a binefacerilor şi a operei sale cidturale a cuprins nu num ai Ţara Românească, ci şi alte Biserici Ortodoxe
surori s-au îndestulat din generozitatea sa creştină. Nxi este, aşadar, în 
tâm plător că astăzi, la proclamarea canonizării locale în ctitoria sa, bi
serica S f. G heorghe-N ou, ne bucurăm a avea în m ijlocul nostru pe
reprezentantul Sanctităţii Sale Patriarhului ecum enic B artolom eu I în
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soana prea iu b itu lu i nostru frate în Hristos, I.P.S. M itropolitul leia de la Paris, care este şi exarh pentru Peninsula Iberică. Această
Ită prezenţă

tălm ăceşte

sfânta

noastră com uniune in dreapta cre

tă şi exprim ă de asemenea evlavia Ortodoodei de pe m alurile Bosfo
rului, unde a fo st chinuit şi omorât strălucitul D om nitor C onstantin
Brăncoveanu şi unde valurile m ării l-au p rim it şi l-au redat apoi Doamae i Marica. De aici evlavioasa soţie a adunat ceea ce a rămas din chipul
fă m ă n tesc al m ucenicului şi, în taină, l-a aşezat în cim itirul m ănăstirii
U n insula Halki. Când tim p u l şi îm prejurările i-au îngăduit, în aceeaşi
taină, ea a adus M oaştele lui Brăncoveanu şi creştineşte le-a depus în
mceastă biserică scriind, p entru aducere am inte, num ele şi ziua pe can
dela de care ne atingem m ereu.
Se bucură astăzi obştea ortodoxă rom ână, n u num ai de aici, ci de
pretutindeni că în tre noi se află în a lt Prea S fin ţitu l Ieremia al M itropo
liei greceşti din Paris. D in aceasta se cuvine să învăţăm binefacerile
com uniunii. Căci nu p u te m avea o m ai mare siguranţă, o m ai m are în 
credere în noi înşine decât atunci când ne ştim ca oameni în com uniune
cu D um nezeu, când ne ştim iubiţi de D um nezeu şi că a vem pe cineva
care m ijloceşte p en tru noi în faţa Prea S fin te i T rim i şi când ştim că
avem sfin ţi din neam ul nostru, care cer îndurare şi m ilostivire p entru
noi. Proclam ând canonizarea S fin ţilo r Brâncoveni, îndeosebi credincioşii
din B ucureşti trebuie să se bucure. A ceşti credincioşi ale căror inim i au
suferit m u lt sub dictatură, pierzând altare, odoare bisericeşti, pierzând
astfel ceea ce aveau ei m ai sfânt în viaţa lor, biserica. Ei au în prim ul
rând dreptul să se bucure astăzi, să se mângâie din această mângâiere
dăruită nouă de iubitorul de oam eni D um nezeu. El ne-a învrednicit să
ne adunăm în această ctitorie, să ne rugăm p entru iertarea păcatelor şi
pentru mijlocirea bineplăcuţilor Săi C onstantin Vodă Brâncoveanu în 
conjurat de pruncii lui m artirizaţi în faţa ochilor l u i : C onstantin, Ş te 
fan, Radu şi M atei.
Câtă durere şi cât chin i-au năpădit su fletu l părintelui în clipele
cdnd capetele fiilor nevinovaţi cădeau, unul după altul, In faţa unei lum i
nemiloase şi indiferente, spre a fi pe placul înaltei P o r ţi! La acest d u 
reros spectacol, diplom aţii Europei acreditaţi în capitala Im periului oto
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m a n priveau nepăsători cum u n dom nitor care a apărat creştinătatea era
batjocorit, chinuit p en tru a se lăsa de neam şi de credinţă în Hristos.
Cu u n curaj asem enea m artirilor din prim ele secole, binecredinciosul
dom nitor, n u num ai că n u s-a lepădat de Legea părinţilor săi, ci, spre
uim irea tuturor, i-a în fru n ta t pe necredincioşi.
In anul 1988, când am aniversat 300 de ani de la apariţia Cărţii
Cărţilor în lim ba română, Biblia lui Şerban Cantacuzino de la 1688, am
fă cu t şi pom enirea voievodului C onstantin Brâncoveanu aici, în această
biserică. In pofida opreliştilor care ni se im puneau atunci, am oficiat
slujba S f. L iturghii în sobor de ierarhi şi am înălţat rugăciuni la acest
m orm ânt m u t. Doamna lui Brâncoveanu, evlavioasa Marica, atunci când
a adus în ţară, în m are taină, răm ăşiţele păm ânteşti ale voievodului
— sfintele sale m oaşte — , şi le-a depus la 1720 aici, n-a săpat nici o
inscripţie pe m orm ânt, ca să n u afle turcii şi să pornească iarăşi prigoana
îm potriva fam iliei Brâncoveanu şi a aşezat doar o candelă deasupra cu
num ele dom nitorului. L -am pom enit, după rânduială aşa cum a făcut
Biserica totdeauna şi îl va pom eni m ereu în cântările sale, slăvindu-l
îm preună cu toţi sfinţii. Ziua din calendar de cinstire a Sfinţilor Brân~
coveanu va fi 16 august.
Faptul că această ctitorie din m ijlocul B ucureştilor a fost apărată
şi salvată ca prin m in u n e de la demolare, de la atâtea planuri diavoleşti,
de a risipi şi de a desfiinţa sfin te altare, de a prigoni pe sfin ţiţii rugă
tori, pe credincioşi, s-a datorat prezenţei aici a m orm ântului m arelui
voievod C onstantin Brâncoveanu. Ş i astfel, această catedrală a p u tu t să
fie reparată şi chiar refăcută din tem elie prin osârdia şi înţelepciunea
patriarhului Iu stin M oisescu şi a altor fruntaşi ai culturii noastre care,
spre cinstea lor, au a jutat m u lt Biserica. Iată, aici, unde a poposit, cum
ştiţi, m arele Em inescu, poetul nostru naţional, p en tru a lua d rum ul spre
locul cel veşnic, ca la o apropiere, ca u n arc peste vrem i, aici, zic, la
m orm ântul lui Brâncoveanu, noi n e-am adunat acum , cu darul lui D um 
nezeu, în libertatea sfântă, ca să săvârşim cele cuvenite, cele rânduite
de S fâ n tu l Sinod.
De fapt, despre jertfa D om nitorului C onstantin Brâncoveanu şi a
fiilor săi, s-au scris m u lte cărţi, m u lte poem e. N -au lipsit din m em oria

II BRĂNCOVENI,

m a r t ir i a i n e a m u l u i ş i

a i c r e d in ţ e i

119

lor, a neam ului nostru, care i-a adus laudă p entru fapta sa, «Brănn u Constantin, boier vechi şi dom n creştin». El s-a bucurat

de

tă harismă a bunătăţii, a credinţei. Cu evlavie a zid it biserici şi
iştiri, le-a ajutat şi le-a înzestrat ca acestea să ajute pe săraci. R u' nile care s-au înălţat în m ănăstirile de la noi şi în m ănăstirile din
ţării, ctitorite sau sprijinite de el, au folosit m u lt dom nitorului şi
:liei lui. Să ne ajute Maica D om nului să ne bucurăm din p lin de
l

credinţei lucrătoare a S fin ţilo r Brâncoveni şi de bucuria de astăzi.

Itinerarul Sfin telo r Moaşte a cuprins şi paraclisul

din

reşedinţa

ritria rh iei, unde în anul 1932, datorită unor lucrări la această biserică,
ra fost aşezate cu cinste în altarul paraclisului reşedinţei Patriarhiei.
Z* aici au fo st readuse în 1934 şi reinhum ate cu solem nitate şi cu evlazte prin purtarea de grijă a vrednicului de am intire, patriarhid M iron
>istea . Cei doi ani de căntări şi rugăciuni înălţate lungă S f. Moaşte
£ n alta n d paraclisului, procesiunea de acolo până la biserica S f. Gheorş\e -N o u , evlavia clerului şi credincioşilor, ca şi dangătele clopotelor şi
dorinţa tuturor exprim ată în scris, cereau de atunci trecerea dom nitoriiIsi C onstantin Brâncoveanu şi a fiilor săi în rundul sfinţilor.
Să dăm slavă B u n u lu i D um nezeu, să m u lţu m im S f. M arelui M u
cenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, că ne-a ajutat

să

îndeplinim

astăzi această sfinţitoare îndatorire ca o chezăşie a m ijlocirii sfinţilor
pentru noi toţi, cei ce n e-am plecat astăzi genunchii şi, cu sm erenie, am
sfin ţit şi înălţat icoanele lor. S u n te m încredinţaţi că Sfâ n tu l Mare M u
cenic Gheorghe, ocrotitorul bisericii în care ne aflăm , se bucură de a
cvea în apropiere pe biruitorul păcatului, dom nitor

şi m artir

pentru

Hristos, C onstantin Brâncoveanu cu cei patru f i i : Constantin, Ştefan,
Radu şi M atei.
In num ele dum neavoastră, m ulţum esc cu dragoste în alt Prea S fin 
ţitului M itropolit Ierem ia, reprezentantul Patriarhiei Ecum enice, P. S.
Epsicop G herasim al R âm nicului, P. S. Episcop Epifanie al B uzăului,
P. S. Episcop Calinic al A rgeşului, P. S. N ifon Ploieşteanul, P. S. Episcop
Teofan, P. S. Episcop Rom an Ialom iţeanul, slujitorilor sfun tid u i altar
şi co n d u i bisericii.
îndreptându-ne gândurile către sfin ţii din neamul nostru, procla
m aţi de S fâ n tu l Sinod, să-i rugăm cu căldură să ne ocrotească viaţa,
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căm inele şi ţara noastră şi pe toţi dreptm ăritorii creştini rom âni de pre
tutindeni. Să păstrăm la locul cel m ai de cinste în sufletele noastre
lum ina,

dragostea

şi

bucuria zilei de astăzi, trăită in com uniunea

sfinţilor.
Prin harul dobândit de sfin ţi de la D um nezeu, ei ne ajută să ne
curăţim şi să ne îm bunătăţim viaţa şi să ne unim în dragoste şi in cre
dinţă în Biserica în care şi ei s-azi sfinţit. în această creştere' duhovni
cească până la asemănarea noastră cu O m id-H ristos şi deci până la a
redobândi frum useţea chipului lui D um nezeu în

noi, sfinţii

ne

sunt

alături în lupta îm potriva păcatidui sub toate form ele lui. în viaţa şi
faptele lor aflăm pilde de voinţă liberă, de slujire a adevărului, de iu
bire a sem enilor şi a săracilor, bolnavilor şi orfanilor, pilde de urm at
p en tru a dobândi îm părăţia Lui.
D um nezeu-Tatal, Fiul şi D uhid S fâ n t — să ne învrednicească de
această m oştenire — A m in .
în încheierea festivităţilor de la biserica Sf. G heorghe-N ou din
B ucureşti s-a oficiat un Te-deum de m ulţum ire !
în tim p ce slujitorii se pregăteau p e n tru ieşirea din biserică, corul
parohiei a prezen tat un scurt concert adecvat şi Im nul patriarhal.
în tinda bisericii, Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist, ceilalţi
m em bri ai S fântului Sinod au fost întâm pinaţi cu ovaţii de către m ul
ţim ea ce a ascultat slujba în îm prejurim i şi pentru că nu a p u tu t pă
tru n d e în biserică. Şi aici în tâ istă tă to ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne a
ţin u t o em oţionantă cateheză, explicând credincioşilor rolul deosebit al
m ijlocirii sfinţilor lui D um nezeu şi ocrotirea neam ului nostru de către
sfinţii şi m artirii noştri, p rin tre care ctitorii acestei biserici : Brâncoveanu
şi fiii săi.
La ora 14,30 a av u t loc la reşedinţa p atriarhală o agapă de prăznuire.
în această zi de 15 august pe tot păm ântul sfân t al P atriei s-a
săvârşit prăznuirea A dorm irii Precistei. M ănăstirile şi schiturile, în spe
cial, au fost înconjurate de m ii de credincioşi veniţi p e n tru slujbă, dar
şi p e n tru cum inecare, după postul Sfintei Marii. P rin em isiunea de la
postul naţional de radio, toţi credincioşii rom âni au aflat de festivităţile
care au av u t loc la m orm ântul lui Brâncoveanu din biserica Sf. Gheor
ghe-N ou, B ucureşti, şi pregătirile ce au avut loc p e n tru dum inic
16 august, la m ănăstirea H urezi — Vâlcea, la m orm ântul «gol» a
B râncovenilor.

II — FESTIVITĂŢILE
DE LA M ĂNĂSTIREA HUREZI — VÂLCEA
D upă cum se ştie, dom nitorul C onstantin B râncoveanu era orfan de
r>iă. Unchiul şi ocrotitorul său, fost ban al O lteniei şi dom n al Ţării
Rom âneşti, C onstantin-Ş erban Voievod (1651— 1688) s-a ocupat de creş
terea şi educarea sa, trim iţându-1, p en tru studii, la vestitele şcoli ale
vrem ii, la C onstantinopol şi Athos şi, n a este exclus, în P alestina şi
Italia. Sim ţindu-şi sfârşitul aproape, cu acordul boierilor vrem ii, Şerban
Cantacuzino l-a n um it succesor al său pe C onstantin B râncoveanu. Pe
lângă cu ltu ra din vrem ea lui B râncoveanu şi A ntim Ivireanul, «Domnul
din Oltenia», cum l-au n u m it contem poranii, a refăcut toate locaşurile
de cult ale înaintaşilor, adăugându-le şi frum useţi specifice : pridvoare
la biserici, paraclise şi prăznicare, aghiasm atare şi capele, bucătării şi
trapeze, case de oaspeţi, chilii şi coridoare de în altă artă. In acelaşi tim p
.■>. ridicat locaşuri noi în cinstea m oşilor şi străm oşilor, rudelor şi apro
piaţilor, dar m ai ales şi-a d u ra t sieşi, p e n tru vrem e de odihnă, linişte
şi rugăciune şi p e n tru pom enire : m ănăstirea Hurezi (1697...), cu hram ul
•Sfinţii îm păraţi C onstantin şi Elena», ocrotitorii lui şi ai fam iliei sale.
Aici, la H urezi, m eşterii p ietrari i-au săpat m orm ântul, care, aşa cum
se ştie, a răm as gol şi nefolosit !
Aici, la H urezi, au început pregătirile şi slujbele de înainte-prăznuire, după S fânta Liturghie, săvârşită în cinstea A dorm irii Maicii Dom 
nului, în ziua de 15 august, de către P. S. A rhiereu Dr. Irineu Popa,
vicar al Episcopiei Râm nicului. Privegherea, ca şi ultim ul parastas în
m em oria ctitorilor şi m artirilo r B râncoveni, au av u t loc în biserica m are
a m ănăstirii cu hram ul «Sfinţii îm păraţi». S-au aprins candele şi s-au
săvârşit scurte rugăciuni p en tru ctitori şi în celelalte biserici ale incin
tei, ridicate de voievodul-m artir în cinstea fiilor săi, anum e : paraclisul
«Sfântul Ştefan» — în cinstea fiului celui m are şi întâiul decapitat la
Constantinopol, biserica «vechilor chilii», Sfinţii A rhangheli M ihail şi
Gavriil.
în tim p ce la m ănăstirea H urezi se săvârşea slujba, în catedrala
episcopală «Sfântul Nicolae» din Râm nicu Vâlcea şi în paraclisul ctitorit
de A ntim Ivireanul din reşedinţa chiriarhală s-au oficiat, după rânduială
Vecernia şi Litia. Au participat m ulţi credincioşi, care luaseră cunoştinţă
'e cerem oniile ce vor avea loc în eparhie. Spre sfârşitul slujbei a sosit
de la B ucureşti Prea Fericitul Patriarh T eoctist, însoţit de P .S. Episcop
Calinic al A rgeşului, P. S. Episcop Rom an lalom iţeanul, vicarul A rhi
episcopiei B ucureştilor, Diac. P e tru David. profesor la F acultatea de
teologie a U niversităţii din Bucureşti. Au cin stit evenim entul cu p a rti
ciparea lor I.P.S. M itropolit A ntonie al T ransilvaniei, P. S. Em ilian
B irdaş de la A rad, P. C. Pr. Prof. M ircea P ăcurariu, decanul F acultăţii
de teologie a U niversităţii din Sibiu, alţi preoţi şi diaconi. După datină,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi însoţitorii săi au fost prim iţi
în catedrala episcopală «Sfântul Nicolae», ctitoria S fântului ierarh C a-
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linie de la Cernica (îm podobită cu pictura m arelui pictor G. Tattarescu).
S-a săvârşit u n polihroniu, la sfârşitul căruia P. S. Episcop G herasim
a ro stit un frum os cuvânt de bun-venit. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a m ulţum it Prea S finţitului C hiriarh al locului pentru invitaţia
de a participa la evenim entul consacrării Sfinţilor B râncoveni la ctitoria
lor şi a revedea locurile unde, cu peste zece ani în urm ă, a p ăsto rit ca
m itropolit al Olteniei. In tâistătăto ru l Bisericii noastre a explicat c re
dincioşilor de faţă im portanţa canonizării sfinţilor naţionali şi locali ai
p laiurilor vâlcene. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a încheiat
spunând : «Sîint pline aceste locaşuri sfinte de chipurile evlavioase ale
dom nitorilor ctitori şi ale m ultor altor m artiri şi m ărturisitori. De aceea
dăm slavă lui D um nezeu pentru toate şi vă spunem : Bine v-am găsit
sănătoşi /».
După cina oferită de gazde, s-a definitivat desfăşurarea program u
lui din ziua cea m are, 16 august, de la ctitoria m artirilo r Brâncoveni.
încă din seara zilei de 15 august, m ulţi credincioşi s-au rev ărsat din
îm prejurim i, unde participaseră la hram ul Adorm irii Maicii Dom nului
(m ănăstirile B istriţa, Polovraci, Tism ana ş.a.) um plând valea râu lu i Ro
m an cu m aşini, căruţe, corturi. Toţi participaseră cu evlavie la slujba
d e priveghere din biserica m ănăstirii «Sfinţii îm păraţi», priveghere să
vârşită de u n sobor de slujitori sub protia Prea S finţitului Irineu S lătineanul. La vrem ea p otrivită, P. S. Sa a ţin u t un cuvânt de zidire sufle
tească, explicând celor de faţă im portanţa preacinstirii Maicii Dom nului,
ca şi a evenim entului unic ce se va petrece în ziua u rm ătoare : slujba
de consacrare a celor trecuţi în rân d u l sfinţilor : M artirii B râncoveni şi
a C uviosului A n to n ie de la Iezerul Vâlcii.
In dim ineaţa zilei de 16 august, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi în alţii ierarhi însoţitori s-au închinat în catedrala episcopală
şi, apoi, însoţiţi de un echipaj al Poliţiei judeţene Vâlcea, în convoi, s-au
în d re p tat spre vestita ctitorie de acum trei sute de ani, strălucitoare şi
acum şi în veci : m ănăstirea H urezi, zidită, aşa cum am spus, pe te 
m elia unui vechi schit aşezat pe o vatră sacră a dacilor, în tr-o regiune
cu influenţă m editeraneană şi înconjurată de arbori seculari (stejar şi
fag) în frăţiţi cu tei şi castani cu fructe comestibile. Aici în «Poiana
huhurezilor», cu veacuri în urm ă, au poposit şi rom anii şi tot aici în
colţul de rai, sub Buila, aripa A rhanghelului, şi-a zidit sieşi B rânco
veanu, p e n tru etern itate, locaş de sfinţire şi linişte, de jeluire şi de
pom enire.
Coloana oficială de m aşini in tră, cu greu, din pricina m ulţim ii de
oam eni, în prim a incintă a ctitoriei brâncoveneşti, care vrea să im ite
apusa C urte a bazileilor bizantini din Constantinopol.
In vederea participării la m ăreţul evenim ent au sosit la Hurezi re 
prezentanţi ai p uterii de S tat, ai P arlam entului, ai G uvernului, ai p a rti
delor politice, rep rezentanţi ai au to rităţilo r locale din ju d eţu l Vâlcea,
ca şi din judeţele învecinate.
A particip at şi preşedintele Rom âniei, dom nul Ion Ilieseu care, îm 
preună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, au fost întâm pinaţi
în a doua incintă a A şezăm ântului, cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.
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Intâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne a binecuvântat m ulţim ea
CTedincioşi venită aici de p retutindeni, ca frunza şi ca iarba, şi abia
p u tu t p ă tru n d e in a treia incintă, lângă biserică, p e n tru începerea
i. Cu greu, din cauza m ulţim ii, soborul de slujitori s-a p u tu t im , după care în tim p ce se intonau im ne religioase s-a m ers în prone, cu p rap u ri, cu icoanele sfinţilor Brâncoveni, cu Sfânta Cruce
ca icoana cuviosului A ntonie de la Iezer, m ai întâi în biserica m ă
rii, unde slujitorii au îngenuncheat în faţa m orm ântului gol al lui
icoveanu, s-au plecat în faţa p o rtretelor ctitoriceşti, zugrăvite aici,
. care s-a continuat procesiunea până la locul am enajat p e n tru
'v ârşirea Sfintei L iturghii. Din sobor au făcut parte : Prea F ericitul
trin te P a tria rh Teoctist al Rom âniei, II.PP.SS. M itropoliţi : A ntonie al
,.silvaniei şi N estor al O lteniei : PP.SS. G herasim al Râm nicului şi
'nic al A rgeşului, Rom an, episcop-vicar al Arhiepiscopiei B ucureşti. Em ilian, arh iereu -v icar al Episcopiei A radului, Casian, arh iereu î ic a r al Episcopiei D unării de Jos şi Irineu, arhiereu-vicar al Episcopiei
■ âm nicului. D in sobor au mai făcut p a rte num eroşi preoţi şi diaconi,
xânduiţi în acest scop.
S fânta L iturghie s-a săvârşit cu deosebită evlavie, în tr-o perioadă
de tim p unică. Vom vedea de ce. La m om entul Trisaghionului, din se
i m , s-au a b ă tu t asupra tu rlelo r şi clopotniţei m ănăstirii nori negri.
Seara şi dim ineaţa, buletinele m eteo «asigurau» tim p canicular, fără
precipitaţii. De fapt, nu plouase în O ltenia de două luni. După un sfert
de oră s-a p o rn it o ploaie caldă cu picături «cât lingura», cum se e x 
prim au locuitorii. Credincioşii de faţă, circa 20.000 în curtea m ănăstirii
£ încă de două ori pe a tâ t în afara incintei, se închinau şi, nem işcaţi,
cu capetele spre cer, slăveau bu n ătatea lui Dum nezeu şi m ulţum eau pen
tru ploaie, sosită cu adevărat, la vrem e. în tim pul citirii Sfintei Evan
ghelii, tu n ete şi fulgere, în tu n e ric şi rafale de v ân t aruncau ploaia cu
găleata. S-a în tre ru p t cu ren tu l şi s-a oprit staţia de am plificare, precum
şi transm iterea slujbei p rin radio. Unii credincioşi s-au retras pe sub
streşinile caselor, dar m ajoritatea au răm as neclintiţi. O prindu-se ploaia
(prima fază), şi ivindu-se chiar soarele, I.P.S. M itropolit N estor al Ol
teniei, în cuvinte chibzuite, a tâlcuit mai întâi textul pericopei evan
ghelice a zilei (Luca X II, 8— 12) şi cuvintele M ântuitorului referitoare
la viaţa m artirilo r şi m ărtu risito rilo r (Ioan XV, 17—27) şi apoi câteva
date despre m artirii Brâncoveni. în altu l ierarh, recunoscut istoric şi
m em bru de onoare al Academ iei Rom âne, a evocat vrem urile de acum
:rei sute de ani şi pe cei care le-au veşnicit prin credinţa sfântă, prin
dragoste faţă de glie, prin iubire faţă de neam şi de străm oşi. în fru n tea
acestora au fost preacinstiţii gospodari de atunci : C onstantin Voievod
B râncoveanu şi fiii săi : Ştefan, Radu, C onstantin şi M atei, m artirii de
astăzi, care ne-au lăsat, pe lângă acest sfânt locaş, num eroase ctitorii
bisericeşti şi civile, un patrim oniu n ep reţu it şi şi-au d at viaţa p en tru
credinţa cea adevărată şi singură — m ântuitoare în H ristos Dom nul
nostru. în calitatea sa de preşedinte al Comisiei sinodale p e n tru cano
nizarea sfinţilor, în a lt P rea S finţitul M itropolit a m ulţum it bunuiui
D um nezeu p e n tru toate şi p e n tru lum inarea vrem urilor noastre în a
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scoate din um bră pe cei care ne-au fost pilde vii în credinţă şi în d ra 
goste faţă de ţară. P rin m artiraju l lor au dovedit lum ii dem nitatea
poporului rom ân şi credinţa străbună nepătată atunci ca şi astăzi... P rin
ceea ce săvârşim , aici, acum , dovedim că Biserica O rtodoxă Rom ână şi
credincioşii ei nu u ită pe cei ce credinţa şi-au p ăstrat-o faţă de Hristos,.
au desăvârşit-o şi au u rm a t exem plul sfinţilor, p en tru care D um nezeu
ţine lumea.
C uvântul plin de vervă şi în tă rit cu date istorice precise, a fost
a scultat cu m are atenţie, cu toate că staţia de am plificare lucra num ai
cu un m icrofon alim entat, întâm plător, de o baterie din dotarea proto
colului prezidenţial.
După cuvântul I.P.S. M itropolit Nestor, slujba s-a desfăşurat in
m are evlavie. N atura respira atm osfera divină, oam enii aveau feţele se
nine ca după o m asă cum pătată, staţia de am plificare se refăcuse, iar
soarele era p ărtaş la înălţătoarea tră ire duhovnicească. Cu adevărat, spu
nea toată lum ea, am văzut cu ochii noştri, am ascultat cu urechile noas
tre şi am sim ţit, până în adâncul sufletului, roua grădinii edenului de
la Hurezi.
La vrem ea predicii, Înalt Prea Sfinţitul A ntonie, m itropolitul T ra n 
silvaniei, în cuvinte de adâncă şi trainică bucurie, a vorbit credincioşilor
despre m artirii Brâncoveni. I.P.S. Sa a făcut un p o rtre t model al ace
luia care a fost şi a răm as, p en tru e te rn ita te , p rin ţu l culturii şi cavalerul
crucii. C onstantin B râncoveanu îşi însuşise cultura vrem ii in ţară şi
apoi în străin ătate, în special la Constantinopol. O rfan de tată, a crescut
şi s-a form at sub supravegherea unchiului său, Cantacuzino, în cele 'mai
în alte şcoli. El creştea, a subliniat în altu l ierarh, în aceeaşi m ăsură cu
ştiin ţa şi cu credinţa. Era convins şi conştient că degetul lui Dum nezeu
îl ocroteşte şi îl călăuzeşte. A tunci când a fost ales Domn, întâia g rijă
a lui a fost să dea slavă Celui de Sus, să zidească locaşuri de cult, ală
tu ri de acareturile dom neşti, să asigure ospitalitate străinilor, să aibă
pace cu îm părăţiile vrem ii şi relaţii de frăţietate cu toţi fraţii creştini
de p retutindeni. A fost şi a răm as cel mai m ilostiv dom n p e n tru în 
treaga ortodoxie, p e n tru Locurile sfinte şi M untele Athos. Om ul de cul
tu ră, B râncoveanu, a în cununat strădaniile unchiului său C onstantin
Şerban Voievod, tipărind ultim ele coli din Biblia de la B ucureşti, 1688,.
num ind-o Biblia lui Şerban, m onum ent de cultură, de a rtă şi de stră 
lucire tipografică. Aşa ceva n-a p u tu t realiza nici un popor la acea vrem e.
Vorbind, apoi, despre evlavia D om nitorului, I.P.S. A ntonie a descris
în splendide culori pe cel mai apropiat colaborator al B râncovenilor :
M itropolitul, şi el m artir, A ntim Ivireanul. Acest m are ierarh al rom â
nilor, ce nu a r trebui să lipsească din nici un calendar creştin, a fost
cel mai înzestrat om de cultură şi m isionar al începutului de veac XVIII.
Acum apar în Ţ ara Rom ânească înalte şcoli şi academ ii cu vestiţi das
căli de aici şi din străin ătate, cu lim bi de predare în greacă şi latină.
Se tipiîresc prim ele cărţi şi li se trim it teascuri de im prim are grecilor
din O rient, arabilor, georgienilor, slavilor ş.a. Se naşte un nou stil a rh i
tectonic în ortodoxie, cel brâncovenesc. P atriarh ii apostolici poposesc şi

*~c la C urtea lui B râncoveanu. Unii îşi dorm som nul de veci pe
n t rom ânesc. Ce strălucire !
In ultim a p arte a cuvântului, I.P.S. A ntonie a dat citire câtorva
urii despre B râncoveanu şi despre m artiraju l său, im presii ale străidin întreaga lum e de atunci despre dram a Brâncovcnilor. Ei su n t
ţi nu p en tru că-i declarăm noi, ci p e n tru faptele lor. Noi ne facem
datoria ca unii care suntem trim işi «să legăm şi să dezlegăm tot
se întâm plă în poporul lui Dum nezeu». Aţi văzut, de fapt, că Dum u este cu noi şi p e n tru rugăciunile şi m ijlocirile sfinţilor Brânco: ne-a trim is roua cerului, cu ploaie p en tru îm belşugarea roadelor
'n tu lu i, a încheiat vorbitorul...
După term inarea cuvântului I.P.S. A ntonie, ca un făcut, o nouă
?aiâ de ploaie (a doua oară) s-a abătut, p e n tru câteva m inute, asupra
ăstirii.
După otpustul Sfintei Liturghii, săvârşită de soborul m enţionat mai
şi căreia corul preoţilor din E parhia R âm nicului şi credincioşii de
i-au asigurat răspunsurile, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
rân d u it să se citească şi aici Tom osul sinodal pentru canonizarea S /m 
o r Brâncoveni, după care s-a dat citire Tom osului sinodal de curiozare a S fâ n tu lu i C uviosului A ntonie de la schitul lezeru, al cărui text
redăm în continuare :

TEOCTIST
, DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,

MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPT CREDINCIOŞI LOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMANE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
IAR DE LA NOI PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI

Cuviincios şi vrednic de toată lauda şi de folos este înain
tea lui D um n ezeu să cin stim şi să pream ă rim pe cei ce s-au
nevoit şi au bineplăcut Lui. Lăudând şi pream ărind pe aleşii
Săi, pe D um n ezeu îl cin stim : «Cel ce vă ascultă pe voi, pe
Mine Mă ascultă şi cel ce se leapădă de voi de M ine se lea
pădă», zice D o m n u l S fin ţilo r Apostoli.
Fiecare creştin este dator să laude şi să cinstească pe cei
ce pe p ă m â n t au păstrat şi învăţat dreapta credinţă, pe cei ce
tiu m ilu it pe sem enii lor şi au trăit viaţă de adâncă evlavie.
Prin viaţa sa, cuviosul părinte A n to n ie de la schitul Iez e n i, care a însetat d up ă H risto s D o m n u l «ca cerbul după iz
voarele apelor» (Ps. IV , 1), s-a fă cu t pildă de trăire tu tu ro r
iubitorilor de D um nezeu, prin L e p ă d a re a d e sine, prin rugă
ciune neîncetată, postiri şi privegheri de toată noaptea, iar
acum se roagă p e n tru pacea a toată lumea.
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S m erenia noastră, îm preun ă cu toţi m e m b rii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii O rtodoxe Rom âne, p rivind la vieţuirea cea
bineplăcută lui D um n ezeu a Cuviosului, la faptele şi împlinirile lui, p u rtâ n d grijă de folosul co m u n al credincioşilor şi
după rânduielile du m nezeieştilor părinţi dinaintea noastră,
facem cu no scut ca să se dea cuviosului Antonie de la sch itu l
le ze ru cinstirea cuvenită bărbaţilor celor sfinţi.
Pentru aceasta, u rm â n d obiceiului sinodal şi ch em â n d în
a ju to r puterea Celui Prea înalt, în Treim e lăudat şi închinat,
HOTĂRÂM:
D e a c u m î n a i n t e şi p â n ă la sf â r ş i t u l v e a c u r i l o r , c u v i o s u l A n t o n i e d e
la s c h i t u l l e z e r u , s ă fie p o m e n i t î m p r e u n ă c u b ă r b a ţ i i c e i sfin ţi ai Bise
ricii, c in s t i n d u - s e c u s l u j b e şi c â n t ă r i de l a u d ă in z iu a d c 23 n o i e m b r i e ,
fiind î n s c r is în s i n a x a r , î n c ă r ţ i l e d e c u lt şi in c a l e n d a r u l Bisericii
noastre.
De a s e m e n e a , r â n d u i m ca v i a ţ a , s l u j b a şi i c o a n a S f â n t u lu i să se
t i p ă r e a s c ă şi s ă fie p r i m i t e c u e v l a v i e d c c ă t r e d r e p t m ă r i t o r i i c r e ş t i n i .
I a r i c o a n a p u r t â n d c h ip u l s f â n t u l u i c u v io s A n t o n i e d e la l e z e r u să fia
a ş e z a t ă şi z u g r ă v i t ă în b i s e r ic i la l o c u l p o t r iv i t c e t e i sale.
Şi p e n t r u c a să s p o r e a s c ă e v l a \ i a c r e d i n c i o ş i l o r , u n e l e b ise ric i ce
sc v o r c o n s t r u i d e a c u m î n a i n t e s ă p o a t ă l u a h r a m u l a c e s t u i s f â n t.
I n t r u d e p l i n a s t a t o r n i c i r e a c e lo r p c c a r e le - a m r â n d u i t în ch>p
c a n o n i c i n t r u a c e a s t ă zi, a m î n t o c m i t şi î n tă r i m c u s e m n ă ',u ril e n o a s t r e
a c e s t T o m o s p a t r i a r h a l şi s i n o d a l de c a n o n i z a r e a s f â n t u l u i c u v i o s
A n t o n i e d e la l e z e r u — V â l c e a , pe c a r e îl a d u c e m la c u n o ş t i n ţ a c r e 
d i n c i o ş i l o r şi c l e r u l u i d i n c u p r i n s u l Bisericii O r t o d o x e R o m â n e .
D a t i n B u c u re ş ti , a n u l m â n t u i r i i 1992, l u n a i u n ie , z iu a a d o u ă z e c e a .
M e m b r i i S f â n t u lu i S in o d al Bisericii O r t o d o x e R o m â n e .

După citirea şi a acestui Tomos, Prea F ericitul P ărinte P atriarh
T eoctist a stro p it cu aghiazm ă icoana sfinţilor B râncoveni şi icoana
cuviosului A ntonie de la Iezerul-V âlcii şi le-a ridicat în sem nul crucii
în faţa m ulţim ii, în tim p ce se cântau troparele alcătuite în cinstea sfin
ţilor respectivi.
P rofund im presionat de lucrarea lui D um nezeu şi cu acest prilej,
de m ulţim ea d a ru rilo r Sale, de răbdarea credincioşilor şi evlavia lor 1
S fânta L iturghie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, vădit em~
ţionat, a adresat celor de faţă cuvânt părintesc şi de folos spunând
«S u n t deosebit de bucuros că B unul D um nezeu ne-a învrednicit
ven im astăzi din toate colţurile ţării noastre, la acest leagăn de credinţ
şi cultură, mănăstirea H urezi, ctitoria m arelui şi slăvitului voievod Con
stantin Brâncoveanu. Îm preună cu noi se află şi rom âni de peste h
tare, pe care îi îm brăţişăm cu dragoste. Cu su fletu l şi cu inim a lor
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nt dornici să se îndestuleze din frum useţile credinţei noastre străm o
şii d in care face parte actul de proclamare locală a canonizării sfinor m artiri Brâncoveni şi a cuviosului A ntonie de la schitul Iezeru.
Ca să p u tem înţelege ceea ce am trăit astăzi, când harul sfinţilor
*-a pogorât asupra noastră, iată că, îm potriva prevestirilor datelor m e 
teorologice, norii s-au aplecat dinspre m u n te şi şi-au revărsat plinul lor
peste câm puri, holde, peste acest păm ânt bătut de arşiţă ca şi sufletele
noasti-e însetate de adevăr. P entru a înţelege acest neaşteptat even im en t,
nu su n t de ajuns num ai ochii trupeşti, ci este nevoie să apelăm la cei
sufleteşti, la ajutorul credinţei, se cuvine să apelăm la felul in care
D um nezeu ascultă rugăciunile preoţilor şi credincioşilor prin mijlocirea
sfinţilor Brâncoveni, a cuviosului părinte A ntonie de la Ieze n d -V c lc ii,
a cuviosidui Daniil Sihastrul de la Voroneţ şi a celorlalţi sfin ţi din:
calendarul nostru. Să m u lţu m im totodată Părintelui ceresc pentru iu
birea şi binefacerile Sale faţă de noi. Prin slujba de astăzi, prin ascidlarea Tom osului sinodal, ne-am urcat cu sufletele la fereastra de unde'
noi privim cerul lui D um nezeu, cu fru m u seţile cele mai presus de fire,,
pe care n u le p u tem vedea fără credinţă, fără convingere, fără lum ina
care izvorăşte din lum ina M ântuitorului Hristos, lum ina de la m orm ân
tul în vierii Sale din sfânta cetate a Ierusalim ului. N e-am în vred n icit„
iubiţii m ei, să fim m artorii revărsării peste noi a m ilostivirii lui D um 
nezeu, care a poruncit norilor să adape păm ântul spre hrana noastră şi‘
a vieţuitoarelor. însăşi natura suferă de lipsă de apă, sim bolid v ie ţii şial renaşterii. După învăţătura S f. Apostol Pavel ştim că natura, zidirea
lui D um nezeu, suspină spre a participa la slava dumnezeiască, la fr u 
m useţea dumnezeiască.
Prin m ijlocirea sfinţilor pe care noi i-am proclamat astăzi, şi pe
care dum neavoastră îi cunoaşteţi din credinţa şi faptele lor m inunate,
mai ales pe cei din O ltenia, Valahia Mică, sfin ţii Brâncoveni care au
ctitorit vestite biserici şi m ănăstiri. V -aţi legănat pruncia, v -a ţi lum inat
cugettd şi v -a ţi sfin ţit viaţa în aceste străvechi mânăstiri, cu aceste
leagăne de credinţă ale neam ului, pe unde chipurile marilor dom nitori
şi pcirinţi ai noştri, şi-au purtat paşii, au îngenunchat, au lăcrimat, au
descoperit locuri de sihăstrie, adevărate ferestre spre veşnicie şi au tem eluit, odată cu aceste «curţi ale D om nului», tăria şi dăinuirea poporu
lui român. Prin nevoinţe, prin iubire, prin rugăciune, ca şi prin jertfa
martirică, sfin ţii proclam aţi astăzi au agonisit har în faţa Prea S fin te i
Treim i spre a ne ajuta la trebuinţă. In cronica zilei, închinată de acum
înainte in calendar sărbătoririi sfinţilor Brâncoveni, se înscrie şi ploaia
binecuvântată, care a în veselit sufletele şi însăşi natura. Să cântăm im -
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preună cu îm păratul şi proorocul David : «Ajutorul şi sprijinitorul nos
tru este D u m n ezeu ». De la El, de la Părintele lum inilor, vine în lum e
tot darul şi cele necesare vieţii. Toate le prim im de sus, de la Bunul
D um nezeu, care ascultă rugăciunile şi ne iartă păcatele noastre. P utem ,
deci, să năzuim şi să rugăm pe S fin ţi pentru bine, p entru sănătate şi
pentru fericire.
A m săvârşit astăzi slujba de proclamare a canonizării dom nitorului
C onstantin Brâncoveanu, îm preună cu fiii s ă i : Constantin, Ştefan, Radu
şi M atei, precum şi a sfetnicului său de încredere Ianache. Credinţa
curată în D um nezeu l-a ajutat să biruiască durerea de părinte văzându-şi
copilaşii je rtfiţi prin tăierea capetelor, m artiri bineplăcuţi M ântuitorului
Hristos şi îngerilor. D uhul lui se bucură acum că noi, de acelaşi n e a m .
şi credinţă cu el, ne-am învrednicit să-l slăvim în ziua naşterii sale p e n 
tru ceruri. Este u n m om ent unic şi sfânt în viaţa noastră. Să-l păstrăm
fiecare dintre noi, cu sem nificaţia lui, oriunde ne-am afla în arena
preocupărilor atât de bântuite, atât de anormale, atât de im portante,
totuşi, dacă izb u tim să le folosim spre unitate, spre adevăr, spre drep
tate şi folosul sem enilor. S u n te m chem aţi să slujim credinţa, neam ul şi
ţara. S u n te m chem aţi să dăm strălucire valorilor morale, să fim în stare
să cinstim m artirii şi eroii, odrăsliţi din m ijlocul poporului nostru şi
je rtfiţi p entru el şi p entru slava Bisericii. Ei şi-au dobândit aureola
sfinţeniei prin eroism ul nevoinţelor din pustie sau prin dreapta chivernisire a îndatoririlor de stat, voievodale.
N eam ul nostru a fo st aşezat de istorie *în calea răutăţilor» dar, în
acelaşi tim p, şi la punctul de întâlnire a două m ari c u lttir i: cea răsă
ritean ă, bizantină, cu credinţa şi cu frum useţile ei, căreia ii datorăm
tezaurul nostru nulntuitor, oglindit şi aici prin arta şi cultura biseri
cească în care de aproape 300 de ani su fletu l românesc găseşte alinare,
şi cidtura occidentală, prom ovată de dom nitorii noştri, rezidtdnd din
aceasiă întâlnire, sinteza de fru m u seţe a spiritualităţii noastre rom a
neşti. în m od firesc, la mănăstirea H urezi gândul zboară la anii de dom 
nie ai slăvitului voievod C onstantin Brâncoveanu ( l 688— 1714). în îm 
prejurările grele de atunci, el ne-a lăsat, între altele, acest sfânt lăcaş,
în frum useţat şi înzestrat spre a-i fi şi loc de veşnică odihnă, aşa cum
m ărturiseşte atât testam entul cât şi m orm ântul pregătit. Pildă în tru
această grijă, ii venea de la străm oşi, Basarabii de la m ănăstirea Negru
Vodă din Câm pulung şi S f. Nicolae de la Curtea de Argeş, M ircea de
la Cozia, M atei Basarab de la Arnota şi, în cele din urm ă, sfinţenia cuvioşilor sihaştri N icodim cel de la Tism ana, A n tonie de la lezeru şi
■mulţi alţii.
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Toate aceste ctitorii fac cinste O rtodoxiei şi neam ului nostru. S u n t
asemenea şi fala creştinătăţii, a Europei, chem ată să ia am inte cine
c b ce mijloace a apărat-o de invaziile necredincioşilor secole de-a
fu l. Puterea credinţei, a rugăciunilor şi a vieţuirii celei iubitoare
frum os.
Aici, la m ănăstirea H urezi, în secolul al X V JIl-lea şi următoarele,
~eau rugăciunea şi m unca, scrisul, arta sub m u lte form e, bineea, ajutorarea săracilor, îngrijirea bolnavilor, v irtu ţi din care s-au
dit luceferii credinţei, ai O rtodoxiei noastre. In faţa securii care
rţea capetele de trupurile fiilor săi m artiri, C onstantin Brâncou n-a îngăduit fiu lu i său m ai m ic, M atei, să-şi cruţe viaţa prin
sirea credinţei. Ş i acest spectacol se petrecea în ziua de 15 au1714, când dom nitorul Ţârii Rom âneşti îm plinea vârsta de 60 de ani,
doamna sa îşi sărbătorea ziua num elui. îndureratul voievod, părăsit
toţi, doar cu sfetnicul şi cu feciorii săi, pecetluiau prin m artiraj m ărLsirea credinţei N eam ului său. Această cum plită moarte prin sabie
petrecea în văzul lum ii chem ată special. In tim p ce mica fam ilie
’ricovenească — tată şi fii — scoşi d in tem niţă, zdrobiţi de chinuri,
prăbuşeau pe rând, decapitaţi, sultanul privea din foişor pe cei înaţi, iar ambasadorii ţărilor Europei, in vita ţi la acest evenim ent
de dureros, asistau ca la u n spectacol. A rămas o pagină neagră
u Europa de atunci şi, Doamne fereşte, să n u se m ai repete. E xis. atâtor focare de război, de distrugere şi m oarte în lum e, suferinTomănilor din Basarabia şi pe am bele m aluri ale N istrului, în zona
i A driatice, în Gruzia şi în alte părţi, unde fra te cu frate se ucide,
atâţia creştini îşi pierd viaţa, unde fiin ţe nevinovate su n t m ăce'te în tr-u n m od atât de îngrozitor, trebuie să zguduie şi să deştepte
tiinţa om enirii.
A cest cleşte în care se zbate atâta lum e, fără a se găsi căi de ie, se cade să fie p en tru toţi învăţătură că adevărul şi dreptatea, iua şi iertarea, atât de necesare om ului — su n t lum ini în stare să
' uzească paşii om enirii. Ş i acestea îşi arată valoarea lor necesară,
r v in de la D um nezeu.
In tru dobândirea acestor bunuri, ne ajută sfin ţii între care sfinţii
*~~oveni, proclam aţi astăzi în această m ănăstire. Poate că de pe vrelui C onstantin Brâncoveanu, acest m are binefăcător al culturii şi
creştinătăţii, iubitor şi ospitalier de patriarhi şi învăţaţi din Răsărit,
astă m ănăstire n-a trăit m om ente înălţătoare ca cele de astăzi. In
a şi liniştea sfâ n tu lu i lăcaş şi în lum ina sfântă a Brâncovenilor,
o . R. — 9
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ne-am înm ănuncheat cugetele, in cântare şi rugăciune către D um nezeu.
A m v e n it cu credinţă, unii poate cu îndoieli, cu frăm ântări, cu griji, cu
necazuri, cu dorinţe. Cu puterea D uhului S fâ n t să nădăjduim şi să cre
dem că toate se vor îndeplini după voia lui D um nezeu, care cunoaşte
ce ne este de folos. D in sfinţenia Bisericii ne p u te m îm părtăşi fiecare.
Ea n u aparţine num ai sfinţilor, ci şi nouă, pe m ăsura vredniciei perso
nale. Prin S fin tele Taine, p rin credinţă şi fapte bune, su n te m hărăziţi
sfinţeniei, piscul v ie ţii creştine. Aşa se întocm eşte viaţa dem nă în fa
m ilie şi societate şi se îndepărtează plaga destrămării fam iliei atât de
pronunţată în vrem ea noastră. A şa se zideşte în sufletele tinerilor vir
tutea creştină care îi apără de valurile m u lto r ispite. Prezenţa la Sfânta
Liturghie, pregătirea sufletească p en tru această com uniune cu Prea
sfânta Treim e, cu sfin ţii şi cu sem enii noştri, schim bă însăşi fiin ţa noas
tră. Chiar dacă evlavia este m ai puţină, credinţa m ai slabă, prin rugă
ciunea com ună de la biserică, p rin cântările şi învăţăturile auzite, ne
întărim şi ne îm bogăţim cu sufletul.
A stăzi, iu b iţii m ei, trăim o asem enea experienţă. Fiecare am venit
cu credinţă în suflet, cu bunul acesta veşnic, dum nezeiesc, sădit în inim a
fiecăruia dintre noi. S u n te m aici, din darul lui D um nezeu, m u lţi, veniţi
cu nădejdea în m ilostivirea Lui. S u n t încredinţat că printre noi se află
m u lte in im i curate, m u lte cugete dornice de bine. S u n t tineri şi copilaşi
adunaţi în această incintă, ca în ju ru l M ântuitorului Hristos. Intre noi
se află, de asem enea, m u lţi din cei ce îşi împodobesc viaţa de fam ilie
cu dem nitate, cu păstrarea rânduielilor bisericeşti, care s-au îm părtăşii
cu Trupul şi cu Sângele D om nului. N im eni n-a v e n it necălăuzit de Duhul
S fâ n t şi n im en i n u poate să spună că n u aşteaptă ceva de la D um nezeu
p e n tru su fle tu l lui şi al celor dragi. Tuturor ne trebuie, în prim ul rând,
m ântuirea. La cererea tainică a fiecăruia, la puterea credinţei lui, D um 
nezeu îi răsplăteşte fiecăruia, atunci când el n u se aşteaptă, şi chiar dacă
trebuinţele su n t m ari, D um nezeu ajută şi îm plineşte El ceea ce este
spre folos. Dă vindecare copiilor şi le lum inează m intea, insuflă iubii
şi gânduri bune fraţilor sau potrivnicilor, sădeşte curaj şi răbdare î
rosturile îm plinite de fiecare în societate. Să ne apropiem m ai m u lt
D um nezeu spre a ne apropia şi a înţelege mai m u lt pe sem enii noştri
Pe cât noi facem eforturi să ne apropiem de D um nezeu, pe atât El, în
tr-o m ăsură m u lt m ai m are, se apropie de noi şi ne ajută. în tim p
predicării Sale, M ântuitorul Hristos a in tra t oriunde, la oricine îl che
Mai cu seamă în casele păcătoşilor şi ale vam eşilor. N u se cuvine să
închidem sufletele. Să -L rugăm , să-I înlesnim intrarea în cămara sufl
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nostru. El ne spune : «Iată, Eu stau la uşă şi b a t; de va auzi ciglasul M eu şi va deschide uşa, voi intra la el» (Apoc. 3, 20). In
e clipă din viaţa noastră, M ântuitorul Hristos bate la uşa sufle: nostru. N u este nici o greutate, nici u n efort să deschidem uşa.
noi depinde.
îm preună cu tn a lt Prea S fin ţiţii M itropoliţi şi Episcopi, m ă bucur
prezenţa preoţilor, cei m ai m u lţi tineri, care au slujit şi au cântat
de fru m o s răspunsurile S fin te i Liturghii. Unii dintre ei îm i su n t
cunoscuţi din vredniciile lor pastorale sau din tim pul studiilor. D um m -a rânduit să slujesc Biserica şi in O ltenia, cunoscând statorfiilor ei în păstrarea credinţei şi datinilor străm oşeşti. Sfintele
ri, m ănăstirile şi schiturile, troiţele de la fâ ntâni şi izvoare sunt
nda iubirii şi jertfelniciei lor p en tru Biserică. Această râvnă p entru
' tos şi învăţătura Sa, sfin ţii Brâncoveni au întruchipat-o in m ânăsa H urezi, asem uindu-se cu slăviţii lor înaintaşi. Pridvoarele, foişoacu bogăţia sculpturilor în piatră, chenarele ferestrelor şi coloanele
intei întregind arm onia arhitecturii bisericii şi incintei sfân tu lu i
', fac din această ctitorie un unicat şi un prototip al stilu lu i brânenesc. Dărnicia lui C onstantin Brâncoveanu, p en tru slava lui D um u, se aseamănă cu aceea arătată de Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t m ânăs’^Zor şi bisericilor zidite de acesta în M oldova, izvoare de inspiraţie
p en tru continuarea stilu lu i arhitectonic ştefanian. Este lim pede că aceşti
ic necredincioşi dom nitori au fo st călăuziţi şi prin aceste înfăptuiri se
culare, de către D uhul S fâ n t. Viaţa înaintaşilor noştri, din toate p ă tu 
rile sociale, a însem nat jertfă, care a însoţit urcuşul lor spiritual. Şi
mcesta îl desprindem din fiecare realizare, d in fiecare sanctuar, durat
pentru veacuri, din fiecare carte sau pagină scrisă. Ca nişte purtători de
D um nezeu ce erau, ei urcau spre desăvârşire pe calea binefacerii şi m ar
tirajului, ca sfin ţii Brâncoveni, sau pe calea m artirajului d in pustie,
mvând tem ei în iubirea lui D um nezeu şi a sem enilor.
Cuviosul A n to n ie, pe care l-am proclam at astăzi prin înscrierea lui
bi calendar, a schim nicit, tot pe tim p u l lui Brâncoveanu, în peşterea de
lângă schitul Iezer. El a lăsat părinţii, casa, ca şi noi de aici, din ceata
aceasta a părinţilor episcopi, m itropoliţi, şi şi-a închinat viaţa lui D um 
nezeu. Întărit de această râvnă, acest înger în trup şi-a durat tim p de
trei ani chilia în piatră, nelipsindu-i din gând rugăciunea lui Iisus. In
eei douăzeci şi opt de ani de singurătate, el a mângâiat, a alinat şi a
vindecat, trupeşte şi sufleteşte, nenum ăraţi credincioşi, care încă în viaţă
fiind el l-au canonizat şi s-au folosit din darul ■sfinţeniei dobândite de el
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de la D um nezeu. La m ănăstirea Frăsinei, de pildă, ca şi în alte părţi,
credincioşii se duc să se roage, să se spovedească, să-şi spună amarul,
ei poartă rana deschisă a su fletu lu i şi pleacă de acolo reînnoiţi, renăs
cuţi. Rolul m onahism ului în păstrarea credinţei, ajutorul acestor m ari
părinţi ai noştri, cum a fo st şi cuviosul A ntonie, e foarte însem nat.
A v e m cu toţii nevoie de ei, de aceşti îm bunătăţiţi, inspiraţi de D uhul
Sfânt, spre a ne da u n sfat, o povaţă. Sfinţenia, aşadar, se dobândeşte
pe felurite căi în Biserică şi ea este hărăziiă tuturor creştinilor.
P rivind pruncii m artiri ai lui Brâncoveanu, le-am alăturat im agi
nea din icoana copiilor şi tinerilor aflaţi în num ăr m are printre noi. Ce
îm plinire dum nezeiască su n t ei p en tru n o i ! Ce frescă grăitoare avem
acum în faţa o c h ilo r! Este asem enea celei din biserică, a fa m iliei sfin 
ţilor Brâncoveni. Copiii su n t opera lui D um nezeu şi chezăşii m ântuirii
neam ului omenesc. lisus a luat chip de prunc. Cine atentează la viaţa
pruncului, chiar din clipa conceperii sale, şi în pântecele m am ei, face
u n păcat de m oarte. M amele tinere sau viitoarele m am e să acorde mare
atenţie şi grijă datoriei sfin te de a fi, ori de a deveni m am ă. provocarea
pierderii sau întreruperii sarcinii este păcat îm potriva D uhului Sfânt.
M isiunea unei fa m ilii este să aibă copii, copii sănătoşi, să aibă dintre ei
sfin ţi şi eroi. Aşa cum fiii lui Brâncoveanu su n t roada D uhului Sfânt,
tot aşa to ţi copiii fam iliilor noastre şi toţi copiii neam ului nostru. Să
vă păziţi, m am elor, de păcatul greu al uciderii, al întreruperii darului
v ie ţ ii ! De acest păcat ne apără credinţa în D um nezeu, legătura cu sfânta
Biserică şi cu Tainele ei m ântuitoare.
La vrem e de încercare alergaţi la ajutorul Maicii D om nului şi al
sfinţilor Brâncoveni şi v e ţi afla mângâiere şi linişte. V -a m spus aceasta,
iubiţilor, din vistieria in im ii m ele de părinte şi frate, d in convingerea că
num ai aşa noi p u te m să scăpăm din criza morală actuală, de năvala
ispitelor, am eninţătoare astăzi în societatea noastră atât de fragilă su
fleteşte dar atât de dispusă spre păcat. Fiecare din noi p u te m să fim
o forţă, u n vas al binelui, lum inii, frum osului dum nezeiesc. A v e m ne
voie de această tărie şi cârmă a v ie ţii: pilda sfinţilor, sfin ţii tineri şi
chiar prunci. M ântuitorul nostru lisus Hristos ne s p u n e : «Fiţi de
săvârşiţi precum Tatăl vo stru Cel ceresc desăvârşit este !» (M atei 5, 48).
Să păstrăm credinţa, să păstrăm chemarea noastră creştină şi să tin
dem m ereu spre desăvârşire.
La slujba de astăzi, au luat parte Preşedintele ţării, m em bri ai Gu
vernului şi de asem enea, senatori, deputaţi, conducătorii unor form a
ţiuni politice. Tuturor, în num ele Bisericii noastre, le p u n la inim ă ce-
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de restaurare a bisericilor şi m ănăstirilor, m onum ente istorice din
' şi sprijinirea Bisericii, ca aceasta să-şi împlinească m isiunea ei în
şterea morală a societăţii noastre şi în îndeplinirea rolului ei cari\ încheiem sfânta zi de astăzi cu gândul la ajutorul lui D um nezeu
cu m u lţu m iri Prea S fin ţitu lu i Episcop G herasim şi colaboratorilor
:z S fin ţie i Sale p entru osteneala organizării, în m ănăstirea H urezi,
proclamării locale a canonizării sfinţilor Brâncoveni şi a sfântului
s A ntonie de la lezeru. C u rugăciunile lor să ne ocrotească B unul
nezeu. A m in !».
C uvântul-cateheză al Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist a
: ascultat cu evlavie şi cu m are aten ţie de către toţi credincioşii
faţă.
în calitatea sa de gazdă, Prea S finţitul G herasim , episcopul R âm nilui a dat slavă lui D um nezeu p e n tru tot ceea ce s-a săvârşit aici. «Sunn îndatoraţi, avem chem are şi poruncă să vestim p retutindeni, de la
ic la m are, m inunea zilei de astăzi de la H urezii Brâncovenilor. D um avoastră, iubiţi credincioşi şi fiii mei duhovniceşti, sunteţi m artori şi
Irtu rie, p e n tru generaţiile ce vor urm a, a prim ei pom eniri a m artior Brâncoveni aci, în sanctuarul pom enirii lor din Poiana huhurezilor.
De acum înainte, tot rom ânul va avea u n m otiv în plus ca la H ure ra să m eargă cu m im ă în frân tă şi sm erită în faţa lui D um nezeu şi cu
m are v enerare p e n tru sfinţii Brâncoveni ctitorii bisericii şi ai acestei
■mănăstiri, o b iju terie a artei brâncoveneşti şi o piesă ra ră a artei
universale.
D upă cum se vede, a continuat P. S. Sa, acest sfânt locaş a fost
p ăstrat în strălu cire de către înaintaşii noştri, avem îndatorirea, deci,
să-l transm item fiilor noştri ca m oştenire. Este lucrul cel bun, în tot
ceea ce se vede, al înaintaşilor, al inteligenţei rom âneşti de aici şi, de
fapt, de pretutindeni. Şi fac u n apel ca rep rezentanţii ţării să a ju te Bi
serica şi tezaurul ei, fiindcă tot ceea ce a re Biserica este al credincioşilor
ei, în acelaşi tim p cetăţeni şi credincioşi rom âni».
Prea S finţitul Episcop G herasim a adus cuvânt de m ulţum ire P re 
şedintelui Rom âniei, P rim ului M inistru al G uvernului, reprezentanţilor
autorităţilor locale şi ai judeţelor învecinate, ca şi tu tu ro r credincioşilor
prezenţi p e n tru participarea lor la această m are sărbătoare religioasă, şi
a încheiat zicând : «Dum nezeu să ne ajute, rugăciunile Dvs. să fie îm 
plinite şi să tră iţi m ulţi ani, fericiţi !».
D upă term in area cu v ân tării P rea S fin ţitu lu i Episcop G herasim , în 
treg soborul de slujitori în fru n te cu P rea F ericitul P ărin te P a tria rh
Teoctist au p o rn it în procesiune p u rtâ n d icoanele sfinţilor B râncoveni
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şi a cuviosului A ntonie de la Iezer spre biserica m ănăstirii, unde s-au
plecat şi au îngenuncheat din nou la m orm ântul gol şi s-au rugat ctito rilo r-m artiri din tabloul-votiv, care, parcă aveau feţele lum inoase şi
chipuri îngereşti, fiind prezenţi cu d u h u l la ospăţul sfânt al zilei de
16 august, ziua cinstirii lor.
La ieşirea din biserică credincioşii stăteau neclintiţi, u rân d Prea
Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, zile îndelungate şi P reşedintelui
ţării m ultă sănătate.
A u rm a t prânzul oficial, la care au lu a t p a rte m em brii Sfântului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne în fru n te cu P rea F ericitul Părinte
P a tria rh , P reşedintele ţării, Prim ul-M inistru şi m em bri ai G uvernului,
reprezentanţii p artidelor politice, alţi invitaţi. Masa a fost aşezată lângă
foişorul brâncovenesc, în aer liber, în Poiana huhurezilor. S -au rostit
cuvinte de folos şi a predom inat atm osfera de lin işte şi pace a ospita
lităţii rom âneşti, m arcată de încărcătura sfântă a slujbei şi rânduielilor
ortodoxiei străbune.
La sfârşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m u lţum it din
nou P rea S finţitului Episcop G herasim p en tru invitaţia adresată de a
participa la slujba solem nă a canonizării sfinţilor Brâncoveni. A m ul
ţum it, de asem enea şi rep rezen tan ţilo r conducerii Rom âniei, în frunte
cu preşedintele Ion Iliescu şi care acum încep să se regăsească în casa
com ună : Biserica şi Ţara.
La rân d u l lor, credincioşii veniţi din toate colţurile ţării au lu a t
m asa la «iarbă verde», localnicii servind din abundenţă bucate şi băuturii
răcoritoare. G rupurile şi fam iliile ce se ospătau sau serveau la m ese au
prim it binecuvântarea m erindelor şi stropirea cu agheasm ă de la preoţiim onahi rân d u iţi p e n tru aşa ceva, sau de la preoţii parohiilor vecinej
veniţi cu credincioşii lor, şi cu m ulte bunătăţi ale păm ântului. Cei cu
situaţia mai precară, sau nepregătiţi, au p rim it ospeţie la trapeza]
m ănăstirii sau în locuri special am enajate sub a te n ta supraveghere al
Maicii stareţe Pavelina Gagea.
I
După rugăciunea de m ulţum ire, participanţii de la m asa oficială şil
de la agape au rev en it în incinta bisericii m ănăstirii, unde aştep tau m ia
de credincioşi. P rea F ericitul P a tria rh Teoctist ca şi Preşedintele ţă r ii
s-au închinat din nou la m orm ântul gol. Ieşind din biserică, mulţimea!
ovaţiona şi spunea : D um nezeu să vă dea sănătate şi să fiţi m ereu c d
noi şi în m ijlocul nostru.
I
Aşa a lu at sfârşit cerem onia de la m ănăstirea H urezi în d a n g ă tu l
prelung şi arm onios al clopotelor d ăru ite de B râncoveanu sfântului locaJ
de veşnică pom enire.
1

PELERINAJ LA CTITORIILE BRÂNCOVENEŞTI
ŞI ALTE AŞEZĂMINTE DIN MITROPOLIA OLTENIEI
După încheierea festivităţilor de la B ucureşti şi Hurezi, Prea FeriPărinte Patriarh Teoctist, însoţit de alţi m em bri ai S fântului Sinod
alte persoane oficiale, care au particip at la festivităţi, a început, la
raţia I.P.S. M itropolit N estor şi a P. S. Episcop G herasim un pios
’erinaj la ctitoriile brâncoveneşti şi l'a alte lăcaşuri şi aşezăm inte, care
beneficiat de largul sp rijin al m arelui dom nitor, m artir şi sfânt.
în tâiu l popas a fost făcut la m ănăstirea Bistriţa, ctitoria Craioveş■r, străm oşii Brâncovenilor, vechi ce n tru creştin (sec. XV) şi de culă rom ânească. Aici s-a săvârşit un polihroniu de către slujitori în
“tea în alţilo r ierarhi-vizitatori, care s-au închinat la sfintele m oaşte
cuviosului G rigore D ecapolitul (sec. XVIII), aduse aici de către ctii-bani ai O lteniei. Prea Fericitul Părinte Patriarh a adresat, apoi,
i-inte de apreciere la adresa ch iriarhului locului pentru to t ceea ce
p u tu t realiza aici şi a felicitat pe p ărin ţii duhovnici şi pe cuvioasa
că M ihaela Tam aş, stareţa A şezăm ântului, pe m aicile şi surorile a tâ t
osârduitoare, după toate câte se văd, şi a do rit obştii m ult spor în
tinuarea lucrărilor.
Al doilea popas duhovnicesc l-a constituit m ănăstirea D intr-un
n, ctitorie brâncovenească şi în acelaşi tim p loc de priveghere şi
legere a V oievodului-m artir. Delegaţia a fost întâm pinată şi aici
pă rânduiala statornicită.
Maica stareţă Em anuela O prea, proaspăt licenţiată în teologie, a dat
licaţiile necesare în legătură cu lucrările de restau rare a tâ t a bise
ricii m ari, ctitoria lui M atei B asarab (1632— 1654), cât şi a bisericii de
lem n ridicată de B râncoveanu (1707). S-a vizitat m uzeul cu piese rare,
de curând am enajat, şi colecţia de cărţi de patrim oniu, aşezate în con
diţiile cerute p e n tru asem enea unicate. O rdinea şi curăţenia erau la ele
acasă. De aici s-a tre c u t la Casa m em orială şi vechea stăreţie, aflată
mcă în stare de consolidare şi am enajare a colecţiei unice de icoane de
m ?re valoare şi de d iferite dim ensiuni. P rim aru l com unei prezent la eve
nim ent a asigurat pe P rea F ericitul P ărin te P a tria rh de to t sprijinul,
■iai ales că şi P reşedintele Rom âniei, care trecuse cu puţin tim p mai
m ainte pe aici, a lu at legătura cu factorii responsabili din M inisterul
C ulturii p e n tru sprijinirea, de urgenţă, a m onum entelor bisericeşti, în
acelaşi tim p comori ale poporului rom ân şi legitim area noastră de m i
lenii şi a înaintaşilor noştri şi p rin aceste locuri.
S-a organizat o m asă rotundă în cadrul căreia Prea Fericitul P ă 
rinte P a tria rh Teoctist şi distinşii ierarhi pe de o parte şi reprezentanţii
Puterii locale şi ai patrim oniului naţional, pe de altă parte, au dialogat
asupra bunei conservări a m onum entelor istorice şi bisericeşti ale P a 
triei... Şi aici, în tâ istă tă to ru l Bisericii noastre a sfă tu it pe maici să păs
treze şi să îm podobească şi cu viaţa duhovnicească această «cămară» a
M ântuitorului : m ănăstirea D in tr-u n Lem n, a tâ t de cunoscută şi de cer
cetată p e n tru im portanţa ei.
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In arm onia clopotelor m ănăstirii, delegaţia s-a în d re p tat apoi către
m ănăstirea Govora p rin Băbenii-V âlcii. în localitatea Cerm egeşti — unde
s-a născut şi a păstorit ca preot m arele p a triarh Ju stin ia n — P rea F e
ricitu l P ă rin te P a tria rh Teoctist a în ălţa t o sinceră rugăciune p en tru
P ărin tele său şi de recunoştinţă p e n tru ceea ce a făcut şi a lăsat Bise
ricii şi neam ului rom ânesc. A junşi la Govora, vechea ctitorie dom nească
(sec. X III— XV) refăcu tă de R adu cel M are (1492— 1496), m aica stareţă
Iustiniana, îm preună cu tot soborul m ânăstirii, a p rim it cum se cuvine
pe P a tria rh u l Rom âniei. F iin d la ceasul vecerniei, m ulţi credincioşi erau
de faţă. S tareţu l de drept, P rea S finţitul Episcop G herasim , a u ra t Prea
F ericitului P ă rin te P a tria rh bun ven it în această pe cât de veche pe
a tâ t de im portantă ctitorie dom nească, locaş de cult şi lăcaş de cultură,
deopotrivă.
In cuvinte pe înţelesul tu tu ro r, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a explicat celor de faţă rostul acestui pelerinaj. D upă ce a
m ulţum it conducerii m ânăstirii p e n tru prim ire, In tâistătăto ru l Bisericii
noastre a subliniat faptul că vizitatorii de astăzi su n t to t în slujbă deoa
rece, de dim ineaţă, am săvârşit S fânta Liturghie, în prezenţa m iilor de
credincioşi, iar acum , aici, suntem în rugăciune comună, continuând
cu «liturghia de după liturghie» în ctitoria dom nească resta u ra tă de că
tre cel p răzn u it astăzi m artiru l C onstantin Vodă B râncoveanu. El, fa
m ilia sa, apropiaţii şi sfetnicii săi îşi pregăteau m ân tu irea sufletului prin
ridicarea de locaşuri sfinte, p rin rugăciune şi m uncă, în m ijlocul ob
ştilor m onahale, p rin tre care, la loc de cinste a fost şi este Govora.
M ărturii su n t n enum ărate, aici şi pretutindeni. Şi eu, a m ărtu risit Prea
Fericitul P ărin te P a tria rh , am v ieţu it şi am lucrat, ca şi obştea aceasta,
părinţii mei m unceau şi se rugau ca şi credincioşii de faţă. Mai m ul
vin aici din scaunul de la B ucureşti, unde a păstorit ca m itropolit Ştef
de la B istriţa, iar de aici, de la Govora, a plecat stareţu l V arlaam , ca
a p ăsto rit ca m itropolit la Târgovişte. Şi tot din aceste părţi, de
Râm nic, a venit la B ucureşti, ca m itropolit, duhovnicul fam iliei B rân
coveanu, tipograful, c ă rtu raru l, cunoscător al m ultor lim bi şi el mar"'
canonizat, la 21— 22 iunie 1992, A ntim Ivireanul. Iată că suntem în f
mii ie şi cu ai noştri. De fapt, oriunde am fi tot în casă părintească m er
gem, aşa cum am fost în T ransilvania, la Râm eţ — A lba Iulia ; în Mo"
dova, la N eam ţ şi P u tn a ; la H urezi şi acum aici, la Govora.
După vizitarea m uzeului, a vechii tiparniţe, a şan tierului pent
consolidarea incintei, delegaţia a apreciat sârguinţa şi realizările de ai '
cu toate g reu tăţile întâm pinate.
Târziu, înalţii ierarh i s-au întors la reşedinţa episcopală din Râ
nicu-Vâlcea.
După cina oferită de C entrul eparhial, unii d in tre m em brii Sfântul
Sinod şi însoţitorii acestora au plecat spre eparhiile respective.
Astfel, s-a încheiat ziua de 16 august 1992, pom enirea m artirii
Brâncoveni, aşa s-au consem nat în Cronica vrem ii festivităţile de
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ăstirea H urezi şi alte ctitorii vâlcene, aşa s-a înscris în calendarul
«rtodox şi rom ânesc o zi de sărbătoare şi de triu m f a binelui.
Luni, 17 august 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
K em brii delegaţiei, după ce s-au închinat în catedrala episcopală, s-au
despărţit de gazde şi, în sunetul prelung al clopotelor s-a purces la drum
către A rhiepiscopia Craiovei unde, la in v itaţia I.P.S. Nestor, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi însoţitorii săi, aveau să facă o
vizită în eparhia pe care P rea Fericirea Sa a păstorit-o cu câţiva ani
m urm ă ca m itropolit al O lteniei (1972— 1977), p en tru a cerceta, în 
deosebi ctitoriile brâncoveneşti şi alte lăcaşuri şi aşezăm inte de cult.
La începutul itin erariu lu i s-a făcut o prim ă oprire în parohia Fom eteşti, ju d eţu l Vâlcea, p e n tru a vizita noua biserică, târn o sită în 1980,
delegaţia fiind întâm pinată de p reotul paroh şi de credincioşi. P reotul
paroh D oru M ihăilescu a prezen tat înalţilor vizitatori istoricul bisericii,
greutăţile întâm p in ate de ctitori şi m ulte necazuri suferite de iniţiatorii
construcţiei. Toţi au răm as încântaţi de frum useţea bisericii, de pictura
reuşită şi de sculptura în făp tu ită de către m eşterul P etre Chivu, cân tă
reţul bisericii.
în tâ istă tă to ru l Bisericii O rtodoxe R om âne a felicitat pe credincioşii
parohiei, şi-a a şte rn u t im presiile pe prim a pagină a Sfintei Evanghelii
de pe S fin ţita m asă a altarului. Apoi, oprindu-se la tabloul votiv, a
felicitat călduros pe P. C. diacon P e tru David, iniţiatorul, perseverentul
osârduitor p e n tru ridicarea acestui sfân t locaş, u n adevărat ctito r al lui.
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist a oferit iconiţe şi cruciuliţe
celor de faţă, p rin tre care m ulţi copii. S-a c â n ta t Im nul p atriarh al. Cu
toţii au fost satisfăcuţi de acest scurt popas şi de ceea ce au văzut.
Al doilea obiectiv vizitat a fost m ănăstirea Polovragi, ctitoria lui
Danciu P ârâian u (sec. XVI), rep a ra tă şi înfrum useţată, cu coridor, de
către C onstantin V oievod-B râncoveanu, în tre anii 1703— 1712. F ru m u 
seţea n a tu ra lă unică, îm podobită şi de alese locaşuri creştine, dau locu
lui o im agine de colţ de rai. T recându-se p rin tr-o uriaşă po artă de lem n
cu m otive gorjene, de curând fixată la in trare, dangătul clopotelor a în 
soţit delegaţia până în biserica m ănăstirii. Aici, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a fost întâm pinat, după toată rânduiala, de către
P. S. Dam aschin, episcopul vicar al A rhiepiscopiei Craiovei, în co n ju rat
de soborul slujitorilor m ănăstirii şi de rep rezen tan ţi ai C entrului m i
tropolitan. I.P.S. M itropolit N estor a prezentat, în alese cuvinte, în ain 
taşului său la cârm a M itropoliei Olteniei, realizările şi în făptuirile pla
nificate şi începute aici, iar acum desăvârşite. O îm presie deosebită a
produs grija I.P.S.
N estor p e n tru cărţile de patrim oniu. P e n tru con
servarea acestora în condiţii n a tu ra le şi de siguranţă s-a construit, cu
ap aratu ră specială în interior, o clădire adecvată. Chiliile m ănăstirii,
m uzeul, atelierul, noua trapeză, instalaţiile speciale (apă, căldură, lu 
mină), gospodăria anexă, to tul este im pecabil. De asem enea, s-a vizitat
şi biserica bolniţă «Sfântul Nicolae», căreia distinsul istoric, I.P.S. Mi
tropolit Nestor, i-a refăcut înfăţişarea originală, ridicându-i tu rn u l care
fusese dem olat. Şi această biserică s-a redeschis p en tru cult. Maica
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Evghenia Vaida, noua stareţă, a d at în alţilor vizitatori şi alte am ănunte
în legătură cu viaţa de obşte, cu bucuriile, dar şi cu necazurile ei.
P rânzul a fost serv it în iatacul dinspre apus al stăreţiei. Şi în tim pul
mesei au fost discutate problem e legate de viaţa M itropoliei, de activi
tatea Bisericii noastre în conjunctura actuală. D upă m asă, s-a făcut o
vizită în îm prejurim i. Unii d in tre ierarhi, însoţiţi de diaconul P etru
David, cunoscător al acestor locuri, au adm irat frum useţile unice ale
Cheilor O lteţului şi v estita peşteră a Polovragilor, unde se spune că ar
fi locuit M arele p reo t al dacilor şi însuşi zeul-rege şi vindecător, Zalmoxe. De fapt, în ultim a vrem e, s-au descoperit urm e arheologice ale
unui san ctu ar dacic, u n obor (pentru anim alele de sacrificiu) şi nenum ă
rate v etre sacre. S urprinzător, se cunoaşte şi u n num e : Tia Marcos,
probabil o căpetenie laică sau un sacerdot, num e în cru sta t cu litere la
tine şi greceşti. Locul cu pricina se num eşte astăzi «Crucea lui Ursache»,
un schim nic al m ănăstirii care se nevoia pe platoul stâncii respective.
în ain te de plecarea delegaţiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a m u lţum it soborului de maici, m ajoritatea foarte tinere, le-a
u ra t săn ătate şi spor duhovnicesc şi le-a binecuvântat.
La propunerea I.P.S. N estor, oaspeţii au acceptat tra se u l PolovragiTg. J iu p rin Novaci-Crasna. A stfel, intrân d u -se în Valea O lteţului s-a
adm irat frum useţea deosebită a albiei râului. în com una Baia de Fier,
vizitatorii au apreciat gospodăriile credincioşilor, îm prejm uite cu gard
din piatră. O im presie deosebită a făcut, apoi, valea râu lu i G alben cu
m area stâncă de calcar (de fapt u n m unte) care adăposteşte celebra
Peşteră a m uierilor. Nu s-a p u tu t vizita din cauza tim pului prea scurt.
Diaconul P e tru David a d at explicaţiile necesare şi a subliniat m ai ales
rezultatele cercetărilor istoricului-arheolog D ardu Nicolaescu-Plopşor.
Acesta, analizând, cu m ijloace m oderne, urm ele de activitate um ană şi
osem inte (de anim ale, în special u rşi şi de om) a aju n s la concluzia
însuşită şi de specialişti speologi din Europa, că aici au vieţu it străm oşi
ai om ului de acum aproape două m ilioane de ani. Apoi peştera a fost
părăsită, oam enii ridicându-şi locuinţe (mai ales bordeie num eroase pe
văile apelor de la poalele C arpaţilor dinspre Oltenia) şi după aceea lo
caşul din stâncă a folosit cultului religios prin sacrificarea anim alelor
(sala jertfe lo r şi a lta ru l interior). Dovezi, nenum ărate v etre sacre. P ro
babil, aici au vieţu it şi schim nici daci sau m onahi creştini. P este secole
şi m ilenii, grota a fost folosită de către păstori p e n tru adăpostul anim a
lelor, îndeosebi iarna, sau p e n tru ascunderea b u n urilor, ca şi a fem eilor,
bătrân ilo r şi a copiilor în vrem uri de năvăliri b arb are şi stăpâniri străine.
De aici num irea : P eştera m uierilor. în vrem ea noastră, locaşul a fost
am enajat, s-au săpat în stâncă noi căi p e n tru acces în in terio r şi este
prim a peşteră electrificată din ţa ra noastră.
A lt obiectiv, de data aceasta religios-creştin, vizitat de Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, a fost Schitul Crasna de lângă localitatea
Novaci. A şezat lângă izvoare lim pezi, sfinţitul locaş de astăzi a fost
ridicat pe locul unui vechi aşezăm ânt m onahal (sec. XVI), rezidit de
Matei B asarab (1642— 1643) şi refăcu t de către rude şi străm oşi ai B râncovenilor. A su ferit nen u m ărate avarii şi incendii. In vrem ea ateism ului
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fost interzisă prezenţa m onahală aici. I.P.S. M itropolit de atunci,
octist, a redeschis biserica, de o ra ră frum useţe, îm podobită cu pictură
' sculpturi originale (sec. XV I—XVIII) de m are valoare artistică şi culrr-al-naţională. I.P.S. N estor a reconstituit obştea cu m onahi tineri
eţ Ilie Bentoiu), a refăcu t o p a rte din clădiri şi din m obilierul dis(clopotniţa, uşi, ferestre la biserică), a re p a ra t o p arte din chilii,
#reţia, s-a asfaltat drum ul până la poarta schitului, încât sfin ţitu l locaş
astitu ie p e n tru oricine u n adevărat popas duhovnicesc. P rea F ericitul
Irin te P a tria rh Teoctist a răm as în cân tat de ceea ce s-a făcut aici şi
dat slavă lui D um nezeu p e n tru ce a început, cu cinsprezece ani în
■rmă, iar acum s-a concretizat. A fost felicitat I.P.S. Nestor şi colabo
ratorii săi, unii din vrem ea ateia. C uvinte alese au fost adresate tâ n ă ru kxi stareţ şi s-au oferit tu tu ro r vieţuitorilor icoane, cruciuliţe şi suve«iruri. După o gustare cu m iere proaspătă culeasă din stu p la plinirea
vrem ii (Macabei, 1 august), oaspeţii s-au în d re p tat spre ultim ul obiectiv
al zilei : m ănăstirea Tismana.
In tr-u n apus de soare de reală elevaţie, în tr-u n strălucitor cadru
natural, m ănăstirea Tism ana avea o înfăţişare de basm din legendele
O rientului. N um ai că sfin ţitu l locaş este o realitate a vieţii spirituale
rom âneşti şi un docum ent strălu cit al talen tu lu i poporului rom ân
(sec. XIV).
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost prim it, după râ n duială, în su netul clopotelor m ănăstirii. D upă sărutarea Sf. Evanghelii
şi Sf. Cruci pe care le-a prezen tat P. S. Episcop Dam aschin, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a binecuvântat pe m aica stareţă şi
statornică gospodină, cuvioasa Ierusalim a, şi în treg u l sobor de călugă
riţe, m ajoritatea tinere. Cu sm erenie şi în arm onia troparului : In tru
Tine, Părinte..., m em brii delegaţiei au s ă ru ta t cinstitele m oaşte ale
cuviosului Nicodim «de la Tism ana» ( f 1406).
I.P.S. M itropolit N estor a adresat Prea F ericitului P ă rin te P a tria rh
urări de bun -v en it în m ănăstirea pe care a iubit-o şi a înzestrat-o cu
m ulte. A vându-vă exem plu de urm at, a con tin u at I.P.S. Sa, ne-am stră 
duit să ducem la strălucire, ceea ce m ai răm ăsese de făcut. D ar n u n u 
mai ctitoria n e -a preocupat, a precizat c h iriarh u l locului, ci şi «pietrele
vii», m aicile, ca să aibă to t ceea ce este necesar desfăşurării tră irii du
hovniceşti şi unei vieţi civilizate.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns I.P.S. N estor şi
a m ulţum it tu tu ro r p e n tru alesele cuvinte. De fapt, a subliniat în tâ istătăto ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne, aici este locul cel m ai cău tat de
când eram novice la m ănăstirea Neam ţ. Schiturile şi sihăstriile O lteniei
le-am colindat în tin ereţe îm preună cu părin tele Băbuş, aici de faţă,
m arele ecleziarh al catedralei p atriarh ale şi cu părintele G herasim pe
care-1 vedeţi şi pe care l-a învrednicit D um nezeu să fie episcop al R âm ni
cului. Pe vrem ea cuviosului Nicodim, această Episcopie se num ea Mi
tropolia Severinului şi apoi Episcopia R âm nicului, Noul Severin. în
tinereţe, doream să răm ân la Tism ana sau Polovragi, aşa de m ult m -au
im presionat şi m -au în cân tat aceste locuri. Când am ajuns episcop-vicar
la P atriarh ie, deseori veneam aici cu p a tria rh u l Ju stin ian şi cu m itro
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politul Firm ilian. Apoi, când am aju n s episcop la A rad, nu ocoleam
această m ănăstire. Iar bunul D um nezeu a rân d u it să fiu nu u n sim plu
m onah, cum doream , în tinereţe, ci sta re ţ de drept, adică m itropolitul
Olteniei.
Este adevărat, a spus cu em oţie Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoc
tist, m i-era dor sfâ n t de aceste locuri şi m ulţum esc lui D um nezeu şi sfin
ţilor B râncoveni, ctitori şi la Tism ana, că m i-au oferit bucuria duhovni
cească să fim iarăşi îm preună în ctitoria cuviosului Nicodim, reînnoită de
cei canonizaţi de S fântul Sinod în acest an... De aceea, a încheiat P rea F e
ricitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, su n t recunoscător I. P. S. N estor că a
chibzuit şi m -a in v itat aici, parcă m i-a c itit gândurile...
Ieşind din biserică, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a înge
nuncheat la m orm ântul ctitorului, săru tân d crucea în cru stată pe lespedea
superioară. Şi aici, a felicitat pe I.P.S. N estor p e n tru stă ru in ţa de a lungi
pronaosul bisericii acoperind astfel cinstitul m orm ânt al celui ce a fost
înnoitorul m onahism ului rom ânesc. S-a vizitat m uzeul reorganizat şi re
înnoit, paraclisul «Coşbuc» şi iatacul lui Tudor Vladim irescu, m orm ântul
Cuvioasei N icodim a-schim onahia, coridoarele şi balcoanele noi, chiliile
refăcute, îm podobite cu frescă din stra tu rile suprapuse ale picturii bise
ricii. P este tot, I.P.S. M itropolit N estor şi maica stareţă au d at explicaţiile
necesare şi au răspuns la num eroasele intervenţii ale înalţilor ierarh i vi
zitatori.
Seara târziu, în răcoarea p ăd u rii şi în adierea vân tu lu i proaspăt al
m unţilor, s-a făcut o plim bare în afară, adm irându-se această cetate du
hovnicească sub stânca ocrotită de cuviosul Nicodim. Cina s-a servit în
trapeza veche a m ănăstirii, unde P rea F ericitul P ă rin te P a tria rh iniţiase
şi term inase lucrările, în perioada arhipăstoriei la Craiova. In tim pul m e
sei s-au exprim at alese m ulţum iri I. P. S. Nestor p e n tru u n asem enea pri
lej şi s-a făcut cunoscut program ul de a doua zi. S-a consem nat eveni
m entul şi în C artea de a u r a m ănăstirii.
M arţi, 18 august. D upă ce s-a săvârşit, după rânduială, u tre n ia şi
Sf. L iturghie la care au p articip at şi u nii d in tre însoţitorii Prea Ferici
tu lui Părinte Patriarh T e o c tis t; după ce s-a făcut m etanie la m oaştele
sfântului Ignatie Teoforul ( f 107), aduse aici, la Tism ana, de către cu
viosul Nicodim (crucea de plum b p u rta tă de sfân t şi degetul de la m âna
dreaptă), delegaţia a pornit, în dangătul clopotelor m ănăstirii, spre
T ârgu-Jiu.
în ain te de a se ajunge în capitala istoricului G orj, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, care cunoaşte foarte bine locurile a adm irat
drum ul Padeşului, de unde T udor V ladim irescu a transm is întregii su
flări rom âneşti, Proclamaţia descătuşării, a în lătu rării dom inaţiei străine
şi a rein stau rării dom niilor păm ântene (1821). Un popas plin de încărcă
tu ră şi em oţie artistică a fost făcu t la H obiţa lui B râncuşi. Cu recunoscuta-i com petenţă, ca om de vocaţie şi cercetare, de recuperare şi
refacere a tezaurului sculptorului, profesorul ghid a convins şi a în
cân tat pe toţi cei de faţă cu ştiin ţa şi cu a rta sa oratorică. D upă vizita
rea casei, unde s-a născut m arele a rtist al secolului XX, după ad m irarea
obiectelor casnice şi a u nor in stru m en te de lucru şi piese m uzeale, s-au
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aprecieri im portante asupra p ăstrării, conservării şi transm iterii
u rului arte i populare-sculpturale brâncuşiene. P rea F ericitul P ărin te
iarh Teoctist a felicitat pe custode, l-a să ru ta t părinteşte, i-a u ra t
m ulţi cu săn ătate şi bucurie p e n tru a face cunoscut tin eretu lu i şi vitorilor m inunea de la Hobiţa.
S-au consem nat im presiile şi s-a sem nat în C artea de onoare.
C ontinuându-se vizita, la in trarea în oraşul Tg.-Jiu, P rea F ericitul
Srinte P a tria rh Teoctist, la trecerea podului (în lucru) m artirei Ecate*
Teodoroiu, a ţin u t, îm preună cu toţi însoţitorii, u n m om ent de recuje re p en tru eroii oraşului. F iind în tâm p in at de oficialităţile m unici
piului, s-a vizitat C om plexul artistic brâncuşian din parcul public al
iului : Masa tăcerii (Cina cea de tain ă sau Zodiacul), trin ita te a aposiilor (sau m ersul astrelor), P oarta săru tu lu i (sau Lada de zestre). S-au
^ a t explicaţiile necesare, s-au făcu t aprecieri, s-au com pletat cu date
— im presii noi cunoştinţele vechi. S-a sub lin iat rostul naţional-duhovxieesc al unor piese ; de exem plu, Coloana in fin ită a fost concepută şi
ridicată (1938) în m em oria eroilor R eîntregirii neam ului rom ânesc (1918),
ia r cele treizeci de tre p te sim bolizează Scara sau activitatea păm ântească
a M ântuitorului care, p rin B iserica Sa, este fără sfârşit. De fapt inspi
raţia a rtistu lu i s-a concretizat în anii când era p aracliser-cântăreţ la
biserica «Sf. Apostoli» din T g.-Jiu, precum şi ucenic, fiind sp rijin it de
către E pitropia «M adona-Dudu» din Craiova. Iată atâtea dovezi ce de
term ină faptul că B râncuşi a av u t în vedere, în a rta sa, eternitatea.
P rim irea, după rânduială, a P rea Fericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist, s-a făcut de către P. S. Episcop Dam aschin, în biserica «Maica
Domnului» din cen tru l oraşului. Biserica fusese am eninţată cu dem ola
rea, dar p rin in terv en ţia energică a m itropolitului de atunci, P rea F e ri
citul P ărin te P a tria rh de astăzi, s-a re n u n ţa t la proiect, dar sfinţitul
locaş a fost închis p e n tru cult, răm ân ân d o piesă istorică până la Re
voluţia din decem brie 1989.
I.P.S. M itropolit N estor a ro stit un docum entat cuvânt de bu n -v en it
in inim a G orjului, în oraşul Tg.-Jiu, cetatea pandurilor lui T udor Vladim irescu, ocrotită de eroina neam ului şi m artira crdinţei străbune, Ecaterina Teodoroiu. V orbitorul a d at slavă lui D um nezeu p en tru lib ertatea
obţinută şi a asigurat pe în tâ istă tă to ru l Bisericii noastre că în tr-a d e v ă r
credincioşii gorjeni, aici şi peste tot, şi-au m en ţin u t credinţa şi au în 
frum useţat locaşurile de cult, iar acum rep a ră sau ridică noi biserici
şi m ănăstiri.
Răspunzând, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a binecuvântat
m ulţim ea de credincioşi veniţi să-l întâm pine, le-a explicat rostul vizi
tei, exprim ându-şi dragostea p erm anentă p e n tru foştii fii arhipăstoriţi
cu aproape douăzeci de ani înainte.
R eferindu-se la transform ările stru ctu rale şi sociale ale Rom âniei,
în tâistătăto ru l Bisericii noastre a felicitat pe toţi credincioşii care au
ascultat de S fânta Biserică şi de slujitorii ei adevăraţi. E norm al, a
spus P rea Fericirea Sa, să existe şi rezerve faţă de unele aspecte ale
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vieţii bisericeşti, d ar trebuie să înţelegem situaţia şi să nu ne abatem
de la chem area veşnică a lui H ristos în diferite m om ente ale istoriei.
M ulţum ind tu tu ro r, In tâistătăto ru l Bisericii noastre s-a în tre ţin u t
cu m ulte cunoştinţe, a p rim it flori de la copii şi credincioşi şi a oferit
iconiţe şi cruciuliţe.
E rau de faţă oficialităţile oraşului.
La m onum entul «Eroinei de la Jii» din faţa bisericii, oaspeţii s-au
oprit, s-au închinat şi au ru g at pe cei în drept să creştineze obiectul şi
deasupra să fie aşezată crucea p e n tru care Ecaterina şi-a d at viaţa.
D om nul prefect al judeţului Gorj şi prim arul oraşului T g.-Jiu au
poftit pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să viziteze P rim ăria
oraşului. S-au ro stit cuvinte protocolare şi de folos de către cei doi re 
prezentanţi ai P u terii de sta t locale, asigurându-1 pe Intâistătăto ru l Bi
sericii noastre de tot respectul, iar pe I.P.S. M itropolit Nestor de m ultă
consideraţie şi perm anent a ju to r şi colaborare. P rea F ericitul P ărinte
P a tria rh Teoctist le-a m u lţum it tu tu ro r şi i-a asigurat că pretutindeni,
în ţară şi străin ătate, Biserica O rtodoxă Rom ână este considerată, astăzi,
aşa cum a fost totdeauna, m am a sp iritu ală a neam ului rom ânesc. De
aceea, poporul a ju tă Biserica şi nu se abate de la d reap ta credinţă. Cel
ce îşi părăseşte credinţa, îşi trădează neam ul. Este nevoie, aşa cum se
constată aici, de m ai m ultă aten ţie din partea statu lu i p en tru p ăstrarea
patrim oniului c u ltu ral isitoric-bisericesc. Cincizeci de ani, credincioşii
şi ierarhia ortodoxă au făcut ceea ce au putut, fără aju to ru l altora. Acum
nu este nevoie de o colaborare cu statul, ci îm preună-lucrare p e n tru
neam , dintotdeauna rom ân şi creştin, deoarece cu toţii suntem fiii ace
leiaşi Biserici străbune.
Gazdele au fost foarte aten te cu delegaţia şi au m ulţum it Prea
F ericitului Părinte Patriarh Teoctist p e n tru această cinste şi onoare de
a le fi în alt oaspete şi în tâiul p atriarh , care a in tra t în tr-u n asem enea
locaş de adm inistraţie locală.
S-a consem nat evenim entul în C artea de au r a Prim ăriei oraşului.
D upă Hobiţa, Com plexul artistic-brâncuşian, P rim ărie-P refeotură,
a doua fază a p elerin aju lu i religios-naţional a constituit-o vizita pe Va
lea Jiului.
La ieşirea din oraşul Tg.-Jiu, s-a m editat câteva clipe la Casa m em orială unde a văzut lum ina zilei Ecaterina Teodoroiu. Cu sensibilitatea
sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-a exprim at dorinţa ca, în
viitor, şi acelei fiice a neam ului să i se găsească loc în calendarul Bi
sericii O rtodoxe Rom âne. A cadem icianul-istoric I.P.S. N estor a asigurat
pe In tâistătăto ru l Bisericii noastre că deja s-au făcut cercetări p e n tru o
eventuală hotărâre. în continuare, trecându-se pe lângă C astrul rom an
Bum beşti, P rea F ericitului P ă rin te P a tria rh i s-a adus la cunoştinţă că
prefectul ju d eţu lu i studiază, cu specialiştii, posibilitatea redeschiderii
şantierului.
P ătru n zân d în chinga Jiului, delegaţia s-a oprit la bustul întâiului
erou căzut la datorie p e n tru ap ărarea şi reîntregirea Patriei, generalul
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alina ( f 1914). S-a ţin u t un m in u t de reculegere rostindu-se rugăa inim ii în asem enea situaţie : Dum nezeu să-l ierte !
U ltim ul popas a.m. a av u t loc la m ănăstirea Lainici.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâm pinat după rân de către P. S. Episcop-vicar D am aschin cu soborul obştii, în biseveche (1812— 1817) unde, în tim pul arhipăstoriei sale au a v u t loc
eroase restau rări. S-a m ers apoi în catedrala Lainicilor, o biserică
% m onum entală, aflată la finalul b ru t al construcţiei. Biserica ulup rin efort, im ensitate, concepţie arh itectu rală şi contribuţii uriaşe
credincioşilor noştri. I.P.S. M itropolit Nestor, cel care a prelu at
putui înaintaşului, a m ulţum it cu sm erenie Prea Fericitului Părinte
rh Teoctist că a acceptat invitaţia de a revedea Lainiciul unde s-au
în ain te trainice tem elii p e n tru realizările de astăzi. I.P.S. Sa a dat
ă Celui de Sus p e n tru tot ceea ce s-a făcut. A prezen tat pe osteni
tori şi executori în fru n te cu P. Cuv. A rh im andrit-inginer Ioan, stareţul
“ ânăstirii, rev en it în ţară de la Ierusalim cu o zi înainte. P. Cuv. Ioan
a trecu t în revistă greutăţile, dar s-a op rit la satisfacţii, la ce se vede,
p u n â n d că num ai D um nezeu ştie şi sfinţii Săi su n t m artori p rin ceea
ce am trecut, dar iată : «din pustie avem rodire, din stâncă n u am scos
«pă, cum se vede, ci locaş sfinţitor p e n tru tăm ăduirea credincioşilor ; din
Valea plângerii, de aici, s-a ridicat C etate lui D um nezeu ; din vuietul
râului s-au arm onizat slavoslovii... Şi să nu treceţi cu vederea, P rea Fe
ricirea V oastră, în sfintele rugăciuni pe aceşti ostenitori, obştea noastră,
care, zi şi noapte, n -au m ai cunoscut odihnă, cinste lor ! Şi apoi, dar şi
în prim ul rând, să nu u ităm pe ctitorii cei adevăraţi, m ineri de pe Valea
Jiului care au oferit, pe lângă m ilioane de lei, m ateriale de construcţii,
schele şi chiar m eşteri. N u vom u ita niciodată ajutoarele C entrului m i
tropolitan, Fondului C entral M isionar, obolul persemal al P rea Fericirii
Voastre, ofertele eparhiilor şi m ănăstirilor din ţară, contribuţii de peste
hotare, şi în special bănuţii văduvei, adică dragostea credincioşilor noş:ri de pretutindeni...».
Prea Fericitul Părinte Patriarh, cu lacrim i pe obraz, a s ă ru ta t pe
egum enul-ctitor, l-a felicitat şi a b inecuvântat pe fiecare d in tre vieţui
tori, oferindu-le daruri...
In continuare, s-au dat explicaţiile necesare asupra im punătoarei
construcţii. La subsolul bisericii s-a am enajat şi funcţionează deja p a ra 
clisul m ănăstirii p e n tru slujbele zilnice. Aci pot participa 3— 4000 cre
dincioşi. D elegaţia a răm as încântată.
S-a m ers apoi la stăreţie. Clădirea a fost refăcută de m itropolitul
F irm ilian, reclădită în arh itec tu ra m odernă de către urm aşul său (azi
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist), adăugită şi finisată, înzestrată
şi confortabilă, desăvârşită de către I.P.S. M itropolit Nestor. Clădirea
îm bină arm onios şi tradiţional a rh itectu ra caselor olteneşti, cerdaculbrâncovenesc, confortul m odern şi aerisirea cerută de norm ele sanitare.
In trapeza confortabilă s-a servit prânzul. Prea Fericitul Părinte
Patriarh şi-a a ră ta t satisfacţia p e n tru cele văzute şi a felicitat pe ierarhii
locului p e n tru eforturile depuse. P. Cuv. A rhim . Ioan a d at slavă lui
D um nezeu că, acum, în tâ istă tă to ru l Bisericii Ortodoxe Rom âne, Prea
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Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a 'binecuvântat lucrul cel bun, gândit
şi început cu posibilităţile de atunci, la Lainici. De asem enea, egum enul
locului a adresat un cuvânt de m ulţum ire şi respect reprezentanţilor
P u terii locale, prezenţi aci, care şi în ain te şi acum au fost cu noi, cu
Biserica, cu ţara.
D upă-m asă, s-a vizitat gospodăria anexă, bine chibzuită, locurile
noi de agrem ent şi parcare, m ai ales cele din faţa m ănăstirii de unde
s-au m u tat m unţii, adică s-a dislocat un uriaş deal p e n tru deschidere.
O adevărată perform anţă d irijată de ochiul inginerului-stareţ. Cinste şi
felicitări !
U rm ând traseul stabilit, delegaţia s-a în d re p tat spre Craiova,
P. S. D am aschin, episcop-vicar, înso ţit de P. C. Diac. Prof. P e tru David
au preg ătit calea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pe cursul
inferior al Jiului. P erm anent, coloana oficială de m aşini a fost condusă
de rep rezen tan ţi ai Poliţiei judeţene Gorj şi Dolj.
S-au făcut m ai m ulte popasuri pe parcurs, Prea Fericitul Părinte
Patriarh 2 eoctist istorisind unele întâm p lări petrecute în parohiile res
pective. De asem enea, s-au făcut opriri în preajm a u n o r cariere de căr
buni, extracţii la suprafaţă, R ovinari ş.a., unde m ulţi m uncitori l-au
în tâm p in at pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu aleasă dragoste.
Plini de praf, d ar curaţi sufleteşte, credincioşii harnici l-au asigurat că
vor p ăstra credinţa şi dragostea de P a trie aşa cum au avut-o înaintaşii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh, acum , ca şi altă dată, a in tra t pe şan
tier, văzând cum m uncesc şi utilajele pe care le m ânuiesc şi care cer
inteligenţă, efort şi strădanie.
U n im portant popas duhovnicesc l-a făcut Prea Fericitul Părinte
Patriarh la m ănăstirea S f. Treim e, localitatea Străm ba-T urceni, loc
binecuvântat în tre vâlcele cu izvoare limpezi şi p ăduri ocrotitoare şi
răcoritoare. Aici şi-a d u ra t loc de pom enire şi de cinstire Stoica, logo
fătul lui M ihai Viteazul. O vrem e, biserica a fost părăsită, apoi refăcută
după prim ul război m ondial, 1923— 1927, iar N. Iorga, p rin Comisia Mo
num entelor Istorice o redă patrim oniului. După cel de-al doilea război
m ondial răm âne în paragină. A bia în vrem ea arhipăstoriei ca m itropolit
al O lteniei, P rea F ericitul Teoctist încredinţează biserica parohiei T urceni. I.P.S. N estor a început resta u ra rea încă din 1983. D upă decem 
brie ’89, se reorganizează obştea m onahală cu m aici şi surori de la
Tism ana, în fru n te cu inim oasa şi neobosita maică M arina Gligor, num ită
stareţă. Aici s-au făcut m inuni. N um ai în doi ani, obştea a aju n s la
20—30 vieţuitoare, se finisează com plexul nou al chiliilor, cu paraclis,
o clădire m odernă, la două nivele, stil brâncovenesc de o ra ră şi atrac
tivă frum useţe, în tr-u n cadru n a tu ra l paradisiac, un adevărat izvor al
tăm ăduirii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost p rim it cu un T e-deum
după toată rânduiala. C uvântul de b un-venit a fost adresat de către
I.P.S. M itropolit Nestor. P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi-a
a ră ta t m area satisfacţie că a văzut şi aici lum ină din lum ină, nădejdea
îm plinită şi dragostea şi efortul tu tu ro r încununate. R ăm âne ca şi pie
trele vii, călugării, să rostuiască ceea ce m ai este nevoie. T ânăra stareţă
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slavă A totputernicului că are de faţă pe cei doi m ari ctitori ie
şi orânduitori p e n tru Casa Dom nului : Prea Fericitul Părinte PaTeoctist şi I.P.S. M tropolit Nestor... Intâistătăto ru l Bisericii O rRom âne a binecuvântat m aicile şi surorile m ănăstirii şi a dat
fiecărei vieţuitoare, ca u n p ărin te grijuliu. S-a vizitat, apoi, incinta
p arte a gospodăriei. S-a precizat, de către m aica stareţă că şi schitul
iu» este în curs de restaurare... Cu câteva ceasuri în ain te acest
fusese vizitat de către Diac. P. David, care a oferit Prea Fericitului
te Patriarh datele necesare. Şi aici este o obşte bine închegată,
cuvânt de aleasă bucurie duhovnicească a fost adresat In tâistătăto ru Btsericii O rtodoxe R om âne de către parohul bisericii Turceni. P.C. Sa
exprim at şi îngrijorarea faţă de propaganda sectară în m ijlocul
"torilor şi acuzaţiile perm anente la adresa ierarhiei ortodoxe. Prea
tul P ărin te P a tria rh i-a sfă tu it pe toţi să-şi facă datoria faţă de
îcâ şi credincioşi, faţă de P atrie, iar necredincioşii, de toate catee, «vor pieri ca ceara de la fa ţa focului...».
La plecare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m u lţum it tup en tru ospeţie şi i-a binecuvântat.
Deşi târziu, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sim ţit nereculegerii p e n tru câteva clipe în tr-u n vechi şi m ereu nou locaş
închinare nicodim ian : m ănăstirea Gura M otrului. în ain te de a ajunge
sfinţitul locaş, Prea Fericitul Patriarh Teoctist a binecuvântat noul
m odern, de beton-arm at, co n stru it după 1989, peste apa M otrului,
în tâiu l trecăto r peste acest nou m ijloc de civilizaţie ru tieră. De
\ în dangătul clopotelor şi în voioşia copiilor satului B utoieşti, cu
* in m ână, delegaţia a aju n s la m ănăstire. O bştea m ănăstirii a p rim it
In tâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne cu toată cinstea. V atra
ahală de aici, ca m ulte altele, a fost întem eiată, după tradiţie, de
cuviosul Nicodim de la Tism ana. Biserica are hram ul «Cuvioasa
chiva», ceea ce confirm ă actul istoric al aducerii m oaştelor celor
? sfinte rom ânce Filofteia şi Paraschiva din sudul D unării de către
cea cel B ătrân (1395). M ănăstirea a fost rectito rită de H arvart, logo1 lui Neagoe B asarab (1512— 1521). M atei B asarab a rezidit-o (1652)
chilii, dându-i form a unei cetăţi. A fost pictată în vrem ea lui Con
ţin B râncoveanu. U ltim a resta u ra re a picturii a fost efectuată în
2 de specialişti p rin g rija m arelui dascăl-filozof şi revoluţionar patist arh im an d ritu l-stare ţ E ufrosin Poteca. Din cauza eroziunii solului
tre b u it serioase investigaţii, investiţii p e n tru consolidări şi restau rări,
pute de II.PP.SS. Firm ilian şi Teoctist şi continuate de I.P.S. Nestor.
Cuv. Casian D inescu a explicat oaspeţilor, pe larg, situaţia obştii. Deja
u făcut m ulte, s-a am enajat m uzeul, dar este nevoie încă de inves■
’ : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cunoscător al locului şi
.or a vorbit credincioşilor şi celor de faţă despre im portanţa pelerijului şi aici, în ctitoria voievodală a B râncovenilor-m artiri.
Seara târziu, trecându-se pe lângă com binatul Işalniţa, delegaţia a
s la reşedinţa m itropolitană. Aici s-a servit cina şi s-au îm părtăşit
presiile de pe parcursul celor trei zile, p etrecute cu real folos duhovsc în M itropolia Olteniei,
o. R. — 10
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M iercuri, 18 august, pom enirea Sf. M ucenici Fior şi Lavru. In ca
tedrala m itropolitană «Sf. D um itru» din Craiova totul era p reg ătit în
vederea prim irii In tăistătăto ru lu i Bisericii O rtodoxe Rom âne. De dim i
neaţă s-a săvârşit Sf. L iturghie de către slujitorii rânduiţi.
In ju ru l orei 11, în su netul clopotelor catedralei, m ulţim ea de cre
dincioşi aştepta sosirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. După
rânduială, P. S. Episcop Dam aschin, înconjurat de soborul de slujitori,
a p rim it pe Prea Fericitul Părinte Patriarh, I.P.S. N estor, în tr-u n cuvânt
scu rt şi la obiect, a u ra t In tăistătăto ru lu i Bisericii O rtodoxe R om âne :
B un venit în C etatea B anilor şi în E parhia pe care a păstorit-o aproape
cinci ani, cu peste cincisprezece ani în urm ă. S unteţi în casa P rea F eri
cirii V oastre, aşa cum sunteţi, de fap t P ărintele tu tu ro r ierarhilor, cle
ricilor şi credincioşilor rom âni în suprem a răspundere de P a tria rh la
care V-a chem at Dum nezeu.
M ulţum ind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a apreciat efor - 1
tul care s-a depus de către toţi factorii de răspundere p e n tru păstrarea
şi tran sm iterea dreptei credinţe, p e n tru înfrum useţarea şi ridicarea noi
lor locaşuri de închinare, p e n tru buna chivernisire a bunurilor biseri
ceşti. Toate aceste realizări din cuprinsul M itropoliei se datorează şi evla- ;
vioşilor şi înţelegătorilor noştri credincioşi, dragostei şi eforturilor lo r|
neprecupeţite.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a explicat, în continuare,!
rostul canonizării noilor sfinţi rom âni şi a justificat prezenţa sa aici,l
p rin fap tu l că a slu jit şi a făcut pelerinaj la locurile unde au vieţuit,!
unde şi-au desăvârşit viaţa duhovnicească, unde au d u ra t locaş de slavă!
şi m ulţum ire lui Dum nezeu şi sfinţilor Săi, unde se găsesc m oaştele lo ri
sau urm ele tră irii lor p e n tru etern itate. P rin tre aceşti sfinţi, aici iu l
O ltenia, se înscriu la loc de cinste înaintaşii D um neavoastră : M artirii-|
ctitori B râncoveni !
Prea Fericirea Sa a invocat m ijlocirea sfinţilor din aceste p ărţi pen
tru urm aşii lor, nepoţi şi stră-străn ep o ţii de faţă. U n duh înnoitor tre
buie să cuprindă inim ile noastre de acum înainte !
In ceea ce priveşte evlavia, cinstea şi dăru irea credincioşilor
aceste p ărţi le cunosc bine, a spus P rea F ericirea Sa, şi m ulţum e
I.P.S. M itropolit N estor că m i-a oferit prilejul şi p rin această invitaţie
să revăd crescând ceea ce am av u t perm anent la inim ă.
R eferindu-se la unele adevăruri de credinţă, legate şi de cinstire
sfinţilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a îndem nat pe toţi
păstreze, să trăiască şi să fie exem plu p e n tru alţii p rin credinţa sfânt
străm oşească. Mai ales tin eretu l trebuie ferit de influenţele rele
tim pului. P ărin ţii creştini, dascălii şi profesorii au acum dreptul, la ca
se adaugă şi îndem nul nostru, să şlefuiască «pietrele vii» : copiii şi
nerii noştri în Casa Dom nului cea zidită pe stânca M ântuitorul!
Hristos...
La sfârşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m ulţu m it îr
o dată şi i-a b in ecu v ân tat pe toţi cei prezenţi.
M ulţim ea şi-a m anifestat bucuria întâlnirii cu In tâistătăto ru l Bi
ricii O rtodoxe Rom âne. In acordul Im nului p atriarh al, Prea Fericit
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Patriarh s-a închinat la m oaştele Sf. M uceniţe Tatiana. La ieilţi credincioşi, p rin tre care m ulţi copii, au oferit flori şi au fost
lia ţi de în tâ iu l P ărin te al Bisericii noastre. Li s-a oferit iconiţe şi
uliţe.
A! doilea popas duhovnicesc al acestei zile a fost făcut la m ănăstirea
.a, v atră veche m onahală ridicată de M ircea cel B ătrân in cinstea
Mare M ucenic D im itrie, refăcută de boierii Craioveşti, rezidită de
: Basarab şi consolidată în vrem ea lui Cuza-Vodă. S tarea ei de
-o n are şi în fru m u seţare se datoreşte ultim ilor ierarhi, inclusiv Prea
■irului Părinte Patriarh Teoctist, şi îndeosebi I.P.S. Nestor care a
i
la strălucire. Aici su n t pictaţi, p e n tru întâia oară ca sfin ţi-m artiri,
*rovenii. Tot aici se găseşte cea m ai im portantă colecţie de icoane
-■-i. carte ra ră şi obiecte bisericeşti cu valoare de patrim oniu, m ajo
r a pieselor su n t răm ase din vrem ea lui B râncoveanu şi m itropolitu—artir A ntim Ivireanul. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fepe I.P.S. M itropolit N estor şi p e n tru această realizare. C uvânt de
~gâiere a fost adresat şi p ărin telu i M acarie, in stalat stareţ aci chiar
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, când era arhiepiscop al
_ovei.
Şi la m ănăstirea Jitia n u , ca de fap t pretu tin d en i, m ulţim e de crerioşi a întâm p in at cu m are cinstire pe fostul arhipăstor. Prea Feri
ci Părinte Patriarh Teoctist a dialogat cu toţi şi a răspuns unor în 
t ă r i legate de viaţa bisericească în contextul vrem ii de astăzi. în
■pecial copiilor şi tin erilo r li s-a oferit iconiţe şi cruciuliţe.
P rânzul a fost oferit în palatul m itropolitan, în sala de recepţie,
X2r.d u ită cu această destinaţie încă de către Prea Fericitul P a tria rh
Teoctist, când era m itropolitul O lteniei, în tr-u n spaţiu ignorat până
■cunci. în tim pul dejunului, I.P.S. N estor a m ulţum it lui D um nezeu penx u toate câte a râ n d u it p e n tru credincioşii rom âni. A cerut m ijlocirea
d in ţilo r Brâncoveni şi a sfântului m itropolit A ntim Ivireanul, al doilea
îe ^ r h rom ân canonizat în vrem ea noastră şi a sfântului Calinic de la
Cemica şi el arhipăstor al acestor locuri, canonizat în 1950— 1955.
Cum istoricii consacraţi su n t siguri în date şi nu se lungesc la
cuvânt, chir iar hui locului a p rezen tat Prea F ericitului Părinte Patriarh
Tioctist planul de lucru : aproape douăzeci de m ănăstiri şi schituri în
şantier şi peste cincizeci de biserici în construcţie. Şi acum, ca şi îna—te, cu aju to ru l lui D um nezeu ne străduim să fie bine. Prom isiuni se
îzc m ereu şi pretu tin d en i, d ar adevărata sursă de venituri şi ajutoare
s t e obştea credincioşilor noştri a tâ t de înţelegători şi de darnici.
M ulţum ind Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist şi însoţitori
lor Săi, I.P.S. M itropolit N estor a ru g at pe 'Intâistătătorul Bisericii O r:odoxe Rom âne să vină cât m ai des aici în cuprinsul M itropoliei, unde
-u este nici stră in şi nici necunoscător, ci P ă rin te şi frate mai m are.
C uvânt de aleasă cinstire a ro stit şi P. S. G herasim , episcopul R âm 
nicului, trecând în revistă locurile de pelerinaj unde Prea Fericitul Pa
triarh Teoctist a slujit, a cuvântat, s-a în tâ ln it cu vechi cunoştinţe şi
distinşi fii duhovniceşti. P. S. Sa şi-a ex p rim at recunoştinţa că a făcut
parte din ceata pelerinilor arhierei în Transilvania, în Moldova şi acum
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în O ltenia, încheind acest trip tic duhovnicesc în C etatea B anilor —,
m ulţi d in tre ei sfinţi şi ctitori anonim i şi străm oşi ai m artirilo r Brâncoveni. Ne vom strădui, a încheiat P. S. Sa, să păstrăm cum se cuvine
ceea ce am p rim it de la înaintaşi şi să îm părtăşim dragostea de glia ro 
m ânească stropită cu sudoare şi sânge de m artiri creştini şi eroi naţio
nali.
C uvânt de bun v en it au ţin u t să aducă şi reprezentanţii Puterii
locale şi redactori de la m ass-m edia craioveană.
M işcat de cele văzute, în tă rit de cele auzite, copleşit de tezaurul
brâncovenesc din aceste locuri, P. S. Episcop-vicar Casian G ălăţeanul a
adus un entuziast elogiu Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pen
tru tot ceea ce, îm preună cu ceilalţi m em bri mai în v ârstă ai Sfântului
Sinod, au realizat în v rem u ri neprielnice cu ideologie ostilă şi denigra
toare, la adresa S fintei Biserici. Se cunosc, a sub lin iat vorbitorul, fru 
m useţile Bucovinei, locaşurile sfinte şi sihăstriile N eam ţului, ctitoriile
m oldave, d ar aici în O ltenia este ceva deosebit, o lum e în m işcare, cre
dincioşi de iniţiativă, patrioţi devotaţi, u n adevărat Rug aprins şi o pri
velişte a C anaanului, cum spunea şi P. S. Episcop G herasim .
în câ n tat de cele exprim ate aici şi din dorinţa m ultor oficiali de a i
cunoaşte pe Petru-D iaconu David, in v itat deseori la radio şi TVR, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist l-a invitat pe acesta să ia cuvântuL
«Prea F ericirea V oastră, a spus vorbitorul, p rin tre altele, nu sunt
nici diaconul Paul de Alep, nepotul şi însoţitorul p atriarh u lu i M acariel
al A ntiohiei, care, în tim pul celui m ai m are dom n-ctitor al Ţ ării R o-j
m âneşti, M atei B asarab (1632— 1654), a vizitat aceste locuri şi ne-a lăsaţi
prim a Cronică m ondială despre ortodoxia rom ânească ; nu am pretenţia!
unui ziarist şi redactor, deşi am av u t şi astfel de îndeletniciri, dar aşi
dori, ca fiu al acestor m eleaguri, să vă asigur că totul, în to t tim pul [
acestui pelerinaj a fost ceva dum nezeiesc. M i-am văzut moşii şi stră-J
moşii în stra ie angelice prezenţi la Hurezi, la R ugetu, la Tism ana, la |
Craiova... rugându-se îm preună cu noi. Ce cinste m ai treb u ia ?
sim ţit d u h u l P a tria rh u lu i Ju stin ia n şi a trecut peste noi toţi m antia s a |
arhierească, p linindu-i-se visul p rin canonizarea sfinţilor B râncover'
din stirp ea cărora făcea parte, şi am văzut în ălţată în C ortul sfinţilor]
cârja m artiru lu i m itropolit — A ntim Ivireanul. De fapt, p a tria rh u l J i
tinian, pe care L -aţi însoţit în n enum ărate ocazii, a călcat locurile unc
s-a născut acest lu m in at iera rh şi sfânt. Acolo, unde şi eu, nevrednici
am fost şi m -am m in u n at !
Ca u n u l care v-am însoţit în nenum ărate ocazii pe P rea Fericire
Voastră, ca unul care am fost prezent în rugăciunile I.P.S. Nestor,
P. S. G herasim sau ale celorlalţi ierarhi, d in tre care unii m i-au fc
distinşi studenţi, ca u n u l care am colaborat şi am condus revista «I
tropolia Olteniei» şi, nu în u ltim ul rân d , ca u n u l care m -am
buci:
de cinstea de a însoţi distinsele delegaţii, în fru n te cu Prea
Fericiţi
Părinte Patriarh Teoctist, m ă a lă tu r invocării sfinţilor Brâncoveni
m itro p o litu lu i-m artir A ntim , în a cărui ctitorie din B ucureşti slujesc
u n sfert de veac. Vă m ulţum esc p e n tru toate !»
In cuvântul său cu sensibilitatea care îl caracterizează Prea Fe
citul Părinte Patriarh Teoctist a com pletat cu acrivie cele sesizate
vorbitori, a p u n c ta t pe unele şi a evidenţiat pe altele, făcând trim ite
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izvoare şi nădăjduind că vor fi receptate aşa cum trebuie. In acest
In tâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne a răspuns şi unor în_ri ale in v itaţilo r prezenţi la dejun.
In calitatea Sa de gazdă, I.P.S. N estor a m u lţum it tu tu ro r celor ce
răspuns la invitaţia făcută şi, în mod special, P rea F ericitului P ă rin te
'a rh Teoctist, p e n tru aleasa bucurie oferită întregii O ltenii şi m ai
celor două eparhii : A rhiepiscopia Craiovei şi Episcopia Râm nicului.
Totul a fost m in u n a t şi a corespuns aştep tărilo r !
După amiază, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a av u t o în' e cu ziariştii, redactorii de reviste şi de la postul de radio local,
cadrul căreia a răspuns la unele în tre b ări legate de viaţa bisericească
ntă, oferind am ănunte despre actul canonizării de sfinţi rom âni şi
isacrarea lor la faţa locului.
In tâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe R om âne s-a ară tat, cum este şi
c, ca de fapt toţi m em brii S fântului Sinod, ferm în ceea ce p rite «politica» bisericească. Nici un ierarh sau cleric nu trebuie şi nu
te să activeze sau să fie adeptul v reu n u i p artid politic. «Politica» sau
:rarea adevărului cetăţii înseam nă, n u de acum, ci de două m ii de ani,
povăduirea Evangheliei, slujirea altaru lu i şi răspuns bun credincioor cu sau fără aderenţe politice. Biserica este autonom ă nu de la oani, ci p rin m enirea ei de a sluji tu tu ro r : ru gaţi-vă pentru toţi oam enii,
îndeam nă Sf. Apostol Pavel. In ceea ce priveşte salarizarea preoţilor,
sperăm că se va găsi o rezolvare firească acestei problem e. R eferitor
reprezentarea ierarhiei superioare în S fatul Ţ ării se duc încă tratative,
răspuns la încă două puncte fierbinţi : generalizarea şi obligativitatea
lării religiei în şcoală, în prim ul rând, şi educaţia creştină, in stru irea
spiritul Evangheliei a oştirii rom âne. Z iarele locale şi postul de radio
■aiova au recep tat şi au transm is în tâ ln irea şi discuţiile avute cu Prea
ericitul Părinte Patriarh Teoctist.
La cină, I.P.S. N estor şi-a a ră ta t aleasa bucurie şi satisfacţie că
„ »ea Fericirea Sa a av u t ocazia să revadă vcchi colaboratori şi să con
s t a t e că se păstrează şi se desăvârşesc iniţiativele sale spre tot lucrul
«el bun şi de folos.
Joi, 19 august, Sf. M ucenic A ndrei S tratilat. D is-de-dim ineaţă, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist după ce şi-a îndeplinit pravila spe
cifică oricărui m onah, s-a înch in at în biserica de lem n, din faţa reşe
dinţei m itropolitane adusă aici chiar de P rea Fericirea Sa.
In program ul zilei era prevăzută vizitarea m ănăstirii Brâncoveni,
Jad. Olt, aproape de Slatina, u ltim ul obiectiv al pelerinajului pe urm ele
sfinţilor B râncoveni, d ar din m otive independente de voinţa organiza
torilor, această vizită n u a m ai p u tu t avea loc.
In această situaţie, s-au oferit Prea F ericitului Părinte Patriarh
Teoctist lăm uriri în legătură cu acest im portant m onum ent. P. S. Episcop
Gherasim , îm preună cu P. S. Calinic, fost arhier€fu-vicar al Episcopiei
H âm nicului şi A rgeşului, au depus m ultă râv n ă şi şi-au dat toată oste
neala p e n tru pregătirea lavrei B râncovenilor în vederea canonizării m ar
tirilor Brâncoveni. Locul sfânt, lângă u n izvor sacru şi tăm ăduitor, este
cunoscut de m ii de ani şi probabil aci s-a ridicat, în negura vrem ii, un
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schit de călugări, la adăpostul dealului dinspre apus. S-au succedat aşe
zăm inte sfinte cu s tra tu ri suprapuse, aşa cum o dovedesc piesele şi să
p ătu rile arheologice. U n sfâ n t locaş m ăreţ ridică aici M atei Basarab
(1640) pe lângă vechea biserică. D ar cel care ctitoreşte aci o adevărată
lavră a fost C onstantin-V odă B râncoveanu (1699). El reface şi biserica
bolniţă. Tot com plexul m onahal, având ca m ijlocitor şi ocrotitor pe m i
lostivul iera rh Sf. Nicolae. Aici îşi duc som nul de veci m ajoritatea stră 
m oşilor fam iliei B râncovenilor-m artiri. După decapitarea V oievodului şi
în tim pul războiului turco-austriac, m ănăstirea a fost arsă, vieţuitorii
îm prăştiaţi. S-a încercat refacerea. C utrem urul din 1838 a d istrus ceea
ce m ai răm ăsese. R evoluţionarii paşoptişti au red a t cultului biserica la
iniţiativa lui R adu (Popa) Şapcă. Cuza Vodă şi-a în d re p tat priv irile spre
acest aşezăm ânt num ind cu rato r pe cuviosul R adu Şapcă, în acelaşi tim p J
şi sta re ţ la m ănăstirea Cozia. D upă m oartea stareţu lu i, m ănăstirea a
răm as în ruine, iar averea a fost îm p ărţită în tre diverşi boieri h ră p ă re ţi
Abia în 1936—38, episcopul Bartolom eu al R âm nicului-N oul Severin ini
ţiază refacerea cin stitu tu lu i locaş. C utrem urul din 1940 a pus la pă-1
m ânt ceea ce m ai răm ăsese. S-a încercat am enajarea u nor clădiri pentru
câţiva călugări. D ecretul 410/1959 a fugărit şi pe ultim ii vieţuitori. Au
fost aduşi la B râncoveni câţiva b ătrân i p en tru u n început de azil. Şi
aceştia au dispărut, incinta răm ân ân d pustie. C utrem urul din 1977 a aş
te rn u t la păm ânt aproape totul. Ciorile şi graurii îşi aveau locaş inj
biserică. Ploaia şi v â n tu l biciuiau feţele sfinte şi chipurile ctitorilor.!
M orm intele abia se m ai zăreau. Credincioşii se tânguiau stăp ân irilo r lu-J
m eşti. în zadar !...
Abia după 1980 au început aici serioase lucrări de restaurare. In
perioada dem olării unor biserici şi m ănăstiri din Capitală, P. S. Calir
a p u tu t să salveze şi să tran sp o rte la m ănăstirea C ernica importanţi
piese arheologice de valoare şi obiecte de patrim oniu unice. în ace
sens, s-a ridicat o clădire-custodie de certă valoare. Bisericile au fc
redate c u ltu lu i; C hiliile rezidite, cu m ijloacele de construcţie moder
au fost red ate călugărilor ; stăreţia funcţionează ; trapeza este cuprinz
toare şi îm podobită cu picturi ; gospodăria s-a pus pe roate m ulţum ite
A fost recăpătat o p a rte din păm ântul ce a ap a rţin u t m ănăstirii. In ac
laşi tim p, s-a in sta la t apă cu ren tă şi s-au am enajat instalaţii sanita
m oderne ; s-a introdus lum ină electrică, iar term oficarea se apropie
finiş. B iserica m are s-a consolidat, s-au scos la lum ină pietrele de mor-j
m ânt (în special P apa B râncovanu, bunicul M artirului, u rm ând ca
curând pictura să fie refăcută şi să redea cugetarea şi evlavia străr
şilor m artirilo r Brâncoveni.
Toată această osârdie a C entrului eparhial a fost com pletată
osteneala maicii stareţe M ihaela Tam aş şi a fam iliei sale, cele
40 călugăriţe, fiecare cu greu tăţile şi ascultarea ei...
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care cunoştea, în ma
situaţia, a m ulţum it p e n tru toate lăm uririle prim ite şi a u ra t P. S. Ep
cop G herasim , colaboratorilor săi, m ult succes în m unca de ridicare
acestei lavre la înălţim ea duhovnicească şi spirituală la care o îndr
tăţesc a tâ t num ele ctitorilor cât şi nevoile spirituale ale credincioşii
ortodocşi rom âni din această p a rte de ţară.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luându-şi răm as bun de
îndatoritoarele sale gazde, a m u lţum it p e n tru m odul în care s-au des- a t a tâ t festivităţile de la m ănăstirea H urezi, cât şi întreg traseul’naj la ctitoriile brâncovene şi alte locaşuri şi aşezăm inte bisericeşti
cuprinsul celor două eparhii ale M itropoliei O lteniei şi a felicitat
ostenitori p e n tru toată râv n a depusă spre deplina reuşită a acestor
' 'estări.
In cursul zilei de 19 august, în tâ istă tă to ru l Bisericii Ortodoxe Roe şi însoţitorii săi au rev en it în B ucureşti, la reşedinţa patriarhală.
A stfel s-au d esfăşurat m anifestările organizate de Biserica noastră
tru proclam area solem nă a ho tărârilo r S fântului Sinod privind în ~rea în calendarul Bisericii O rtodoxe Rom âne, al Ortodoxiei, în ge1, a sfinţilor m artiri C onstantin voievodul, cei p a tru fii ai săi şi
tnicul său.
Se cuvine să ne oprim , şi aici, asupra unor aspecte ale vieţii noastre
iceşti şi să subliniem şi adevăruri de urm at. Obiceiul sfânt, datina
bună şi în d ato rirea Intâistătăto ru lu i Bisericii Ortodoxe Rom âne de
face vizite canonice s-au dovedit, ca de altfel totdeauna, binecuvântate,
arhii, şi clerul, m onahii şi fraţii au av u t ocazia să dialogheze direct
la faţa locului cu cel ce a fost chem at la tre a p ta cea mai în altă de
rin te -P a tria rh . In acelaşi tim p, credincioşii au tră it clipe de neuitat,
‘nd pe Prea Fericitul Părinte Patriarh slujind şi prim ind direct bineân tare sau u n d ar mic, d ar foarte preţios, p e n tru credinţă şi suflet,
'sorile pastorale s-au tran sfo rm at şi cu acest prilej într-o slujbă obcă şi îm p ărtăşire com ună. A şadar, şi această osârdie a ierarhilor, în
n te cu în tâ istă tă torul Bisericii O rtodoxe Rom âne, a avut un puternic
u în sufletul com unităţilor de credincioşi şi în conştiinţa lor de roni şi creştini, m ai ales acum când influenţe m istico-bolnăvicioase ale
elor caută să se im pună ; g ru p ări anarhice îşi racolează adepţii, iar
ţii catolici de r it oriental doresc tu lb u ra re a credincioşilor şi însuşirea
ncii acestora şi a contribuţiei lor, oferite locaşurilor de cult şi biseilor, în tr-u n tim p a tâ t de favorabil distrugerii, cum a fost acela pe
•e l-am tră it p ân ă în decem brie 1989. Ce s-a r fi ales de bisericile noas
tre, spunea un rep rezen tan t al credincioşilor, dacă ierarhii şi preoţii nu
•_au sfătuitorii noştri ? T otul era distrus ! Acum se va vedea cine este
cu noi şi cu reînnoirea !
A şadar, se pot sublinia u rm ătoarele :
1. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns cu plăcere in 
vitaţiei ierarhilor din M itropolia O lteniei şi a slu jit în diferite locuri
cu m are evlavie Sf. L iturghie în faţa zecilor de m ii de credincioşi. Totul
s-a săvârşit în frică de D um nezeu şi cu respect p e n tru a tâ t de evlavioşii
noştri credincioşi, tin eri sau în vârstă.
2. S-a întărit unitatea de credinţă şi s-au în lă tu ra t unele nedum e
riri din pregătirea şi cunoaşterea dreptei credinţe. De faţă au fost şi
credincioşi şovăielnici şi influ en ţaţi de cei vicleni şi potrivnici evlaviei
străbune. M ulţi, dacă nu toţi, au plecat «mai în d rep taţi la casa lor»,
sim ţind pu terea com uniunii în slujirea Sf. L iturghii şi explicării tex te 
lor evanghelice de către cei chem aţi la asem enea treaptă. N enum ăraţi
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«ispititori» în ale credinţei au rev en it la fam ilia rom ânească şi ortodoxă
participând la slujbe, cum s-a în tâm p lat la m ănăstirea H urezi, ctitorie
a sfinţilor B râncoveni ca şi în alte locuri.
3. P rin în tru n iri şi dialog intre Prea Fericitul Părinte Paixiark
Teoctist şi ierarhii locului, în tre în tâistătăto ru l Bisericii noastre şi ofi
cialităţile locale de stat, s-a convenit să se refacă locaşurile distruse şi
să se urgenteze lucrările la locaşurile în construcţie. Să se acorde aju
toare parohiilor m ai nevoiaşe, să se treacă la reorganizarea vechilor ve
tre m onahale şi în fiin ţarea altor parohii, schituri, m ănăstiri, acolo unde ;
evlavia creştină o cere. In acelaşi tim p, s-a reliefat necesitatea p â rtie i- :
p ării efective a slujitorilor şi aplicarea legiuirilor Bisericii Ortodoxe
Rom âne în spaţii m isionare ; ap ărarea credincioşilor de iureşul sectar,
participarea preoţilor la acţiunile patriotice şi de d rep tate socială. S-a
constatat că m ajoritatea slujitorilor su n t cooptaţi în com isiile com unale |
p e n tru p roprietăţi, alţii activează în şcoli, în spitale, în peniten
ciare etc. Mai ales în O ltenia, se vede o revigorare a apostolatului social J
în noile condiţii şi d atorită activităţii fără odihnă a ierarhilor.
4. în ceea ce priveşte posibilităţile de trai ale preoţilor, s-a reco-l
m andat, deşi unii au şi aplicat, folosirea averii bisericeşti după regu-î
lam entele şi instrucţiunile C entrului eparhial, iar unii slujitori pot s i |
exercite şi unele îndeletniciri, în cadrul buneicuviinţe, fără să impietez
asupra specificului preoţiei.
5. Obştile m onahale s-au m ărit, p e n tru aceasta conducerile eparhia
trebuie să chivernisească bine totul. încă m ai su n t m ăn ăstiri cu chi
în ru in ă sau în renovare, alte m ănăstiri şi schituri nu şi-au p rim it fc
tele p roprietăţi, de aceea prim ăriile trebuie sensibilizate, cu bunăvoinţ
dar apelând şi la lege, p e n tru d rep ta te şi înţelegere. S-au făcut desti
abuzuri în trecut, acum treb u ie recuperate b u n u ri, pe lângă cele ag
cole şi silvice, din dom eniul clădirilor, p e n tru ateliere, şcoli, pent
educaţie a tâ t creştină cât şi naţional-patriotică.
Biserica trebuie să renască şi să se gospodărească. A re toate pos
bilităţile.
6. în ceea ce priveşte şcoala. în toate ocaziile s-a recom andat con
tin u area procesului de în v ăţăm ân t şi de form are m oral-creştină. Preo;
su n t activi, însă m ai există şi nepăsare, dar şi sm inteală. Inspectorat
ju deţene de în văţăm ânt îm preună cu centrele eparhiale au răspunder
organizării acestei im portante activităţi. în curând vor ieşi întâii pr
fesori de religie din facultăţile de teologie-litere şi teologie-asistenţă
cială. M inisterul înv ăţăm ân tu lu i şi Ştiinţei a d at asigurări p e n tru int
grarea viitorilor licenţiaţi iar S tatu l rom ân este convins că reînnoi
a tâ t de dorită se poate face m ai ales în Biserică şi Şcoală, şi ulterior
A rm ată ; iată cele tre i in stitu ţii care au creat şi m enţin n e a ltera t S tat
N aţional U nitar Rom ân. P e n tru îndeplinirea acestor cerinţe, Biserica
S tatul su n t îm preună-răspunzătoare.
7. A cest itinerar duhovnicesc de slujire, de revedere, de intăr
al întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, s-a dovedit şi de acea
dată binevenit şi binecuvântat.
Diac. prof. PETRU DAVID

— SLUJBELE SOLEMNE DE LA MANASTIREA SÂMBĂTA DE SUS,
ARHIEPISCOPIA SIBIULUI
Solem nităţile ocazionate de canonizarea sfinţilor m artiri B râncoveni
continuat şi s-au desăvârşit în anul 1993, cu prilejul vizitei în ţara
tră a S anctităţii Sale, P a tria rh u l Ecum enic B artolom eu I, vizită care
avut loc în tre 12— 18 august 1993.
Vizita S anctităţii Sale p a triarh u lu i ecum enic şi a delegaţiei care
_ însoţit, a av u t acest caracter de «pelerinaj pe urm ele m artirilo r O r
todoxiei rom âneşti», aşa cum a caracterizat această vizită P rea F ericitul
Irin te P a tria rh Teoctist în cuvintele de în tâm p in are adresate înaltului
■Espete şi însoţitorilor săi, a tâ t cu prileju l sosirii pe aeroportul Otopeni,
d : şi cu p rileju l prim irii oficiale în catedrala patriarhală din Bucureşti.
«Ierarhii, clericii şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române, spunea
Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, trăiesc astăzi m om ente în ălţă 
toare de aleasă îm plinire şi bucurie sufletească prim ind vizita S anctităţii
Voastre, în tâ istă tă to ru l Sfintei P atria rh ii Ecum enice a C onstantinopol'-i'ui. Dăm slavă lui D um nezeu că acest binecuvântat popas duhovnicesc
se desfăşoară sub ocrotirea Maicii Dom nului şi a sfinţilor m artiri B rânroveni, voievodul C onstantin şi cei p a tru fii ai săi. Jertfelnicia m arti- :o r p e n tru credinţă şi lib ertate sfân tă a fost şi este în O rtodoxie un
rvor de lum ină şi p u tere spirituală care a călăuzit pe tinerii eroi rom âni
jertfiţi p e n tru lib ertate şi dem nitate în decem brie 1989».
în acelaşi cuvânt de întâm pinare, ro stit în catedrala p a triarh a lă din
Bucureşti, referindu-se la principalele m om ente din program ul vizitei
înalţilor oaspeţi, Prea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist ară ta : «După
vizitarea M unteniei, vom păşi îm preună pe păm ântul binecuvântat al
Olteniei, cea m ult iubită de m artiru l C onstantin B râncoveanu şi apoi
vom continua pelerin aju l n o stru în Transilvania.
In urm a celor două m em orabile vizite făcute în diferite ţin u tu ri
istorice ale Rom âniei, de pu ru rea pom eniţii predecesori ai Sanctităţii
Voastre, patriarh ii A thenagoras şi D im itrios, este pentru prim a dată în
istoria relaţiilor din vrem ea noastră, când un p a tria rh ecum enic bine
cuvântează O ltenia şi T ransilvania, ţin u tu ri care au dat istoriei şi cul
turii rom âneşti m ari personalităţi, iar Ortodoxiei trăitori pe culm ile
desăvârşirii creştine d in tre care unii au p rim it cununa sfinţeniei. Vom
păşi şi ne vom ruga la m orm intele sfinte ale eroilor neam ului şi ale
eroilor m artiri care, având pe buze cântarea «Cu noi este Dum nezeu»,
cu puterea credinţei creştine au zdrobit în decem brie 1989 d ictatu ra
celor fără Dum nezeu. Vom sfinţi, după rânduială, m ănăstirea B rânco
veanu, al cărei ctitor iniţial a m ărtu risit m uceniceşte credinţa ortodoxă,
îm preună cu cei p a tru fii ai săi în cetatea un d e sunteţi în tâistătăto r al
Tronului P atriarh iei Ecum enice. în această p a rte de ţară veţi cunoaşte
poporul d rep tm ărito r creştin al Ortodoxiei şi a fiinţei naţionale, care şi
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astăzi, treb u ie să suporte, ca şi străm oşii săi, aceleaşi încercări, presiuni
şi uneori abuzuri».
începută, aşadar, în ziua de 12 august 1993 la B ucureşti, unde a
av u t loc adoptarea şi proclam area oficială solem nă a h o tărârilor S fân
tu lui Sinod de canonizare a sfinţilor rom âni, ca şi proclam area în tr-u n
cadru festiv deosebit a acestor hotărâri, itin eraru l vizitei delegaţiei constantinopolitane a inclus eparhiile : Râm nic, Sibiu, A lba-Iulia, Cluj, deci
eparhii în care au avut loc m anifestări p rilejuite de canonizarea sfin
ţilor rom âni.
P unctul culm inant al vizitei l-a constituit sfinţirea noului paraclis
şi a întregului com plex de aşezăm inte de la m ănăstirea Sâm băta, a căror
construcţie a început în anul 1985 şi s-a term in at în anii din urm ă.
D at fiind faptul că prim ul ctitor al m ănăstirii a fost dom nitorul
C onstantin Brâncoveanu, precum şi faptul că noul paraclis ca, de altfel,
în treg u l aşezăm ânt a fost pus sub patronajul «Sfinţilor M artiri B rân
coveni», toate m anifestările care au av u t loc în această m ănăstire s-au
desfăşurat sub sem nul unei cinstiri deosebite, în ălţată preabunului D um 
nezeu p e n tru toată p u rta rea de grijă şi p e n tru daru rile revărsate
asupra acestui lăcaş duhovnicesc, ca şi sfinţilor m artiri B râncoveni ocro
titori ai acestor locuri.
în treg u l cerem onial s-a desfăşurat în ziua de 15 august 1993, zi în
care, cu aproape 280 de ani în urm ă, îşi încheiau m uceniceşte viaţa, la
Istanbul, dom nitorul C onstantin B râncoveanu, cei p a tru fii ai săi şi
sfetnicul Ianachi.
în vederea participării la acest im portant evenim ent, delegaţia Pa
tria rh iei Ecum enice, însoţită de P rea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist
a sosit la Sibiu, sâm bătă 14 august 1993, unde cei doi p atriarh i şi înso
ţitorii lor au fost în tâm pinaţi de I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului.
In cuvântul de în tâm p in are ro stit în C atedrală, cu acest prilej,
I.P.S. M itropolit A ntonie m enţiona, în tre altele : «Biserica noastră a
cinstit o p a rte din m artirii săi p rin canonizări, ultim ele în 1992, şi p rin 
tre aceştia şi pe m arele dom nitor şi ctitor C onstantin Brâncoveanu».
Tot în acest cuvânt, a ră tâ n d că în urm ă cu 475 de ani un a lt pa
tria rh ecum enic sfinţea o altă m ănăstire dom nească în Ţ ările Române,
la C urtea de Argeş, I.P.S. M itropolit A ntonie spunea în continuare : «Vă
m ulţum im că veţi încununa p rin rugăciunile S anctităţii V oastre şi ale
P rea Fericitului P ă rin te P a tria rh Teoctist, cinstirea m artiriului Brâncovenilor în m area zi a creştinătăţii : A dorm irea Maicii D om nului, chiar
în ziua în care, în 1714, s-au tă ia t la Edicule capetele B râncovenilor,
eroi ai credinţei, cu p reţu l vieţii».
A şadar, potriv it rânduielii stabilite, în ziua de 15 august, la m ănăs
tirea Sâm băta de Sus, în ain te de începerea Sfintei L iturghii solemne,
a avut loc sfinţirea paraclisului şi a întregului aşezăm ânt, nou c o n stru it

SLUJBELE SOLEMNE DE LA MĂNASTIREA SAMBATA DE SUS

155

S-au sfinţit, cu acest prilej şi icoanele sfinţilor m artiri Brâncoveni, cu
«are a fost binecuvântată, apoi, m area m ulţim e de credincioşi prezentă
la slujbă, după care icoanele au fost aşezate la locul potrivit în p a ra 
d isu l nou sfinţit.
Sfânta L iturghie s-a oficiat, apoi, în aer liber, în tr-u n loc special
am enajat. La sfârşitul Sfintei Liturghii, în cuvântările care s-au rostit,
a fost subliniată im portanţa lu crărilo r săvârşite aici.
Sanctitatea Sa P a tria rh u l Ecum enic D im itrie sublinia în cuvântul
său : «Dăm slavă lui D um nezeu deoarece ne-a învrednicit să săvârşim
astăzi, îm preună, ca o singură fam ilie, în tr-o singură inim ă şi cu ace
laşi glas, sfinţirea acestei biserici pe care, cu dum nezeiască râvnă,
I.P.S. fra te A ntonie a ridicat-o în tru cinstirea şi pom enirea sfântului
m artir B râncoveanu şi a celor p a tru fii ai săi, cei care, îm preună, tată
şi fii, au ales să-şi jertfească viaţa lor cea trecătoare, decât să se lepede
de credinţa în Dum nezeu».
S anctitatea Sa, P a tria rh u l ecum enic B artolom eu I, a relu a t această
idee şi în cuvântarea rostită la şedinţa solem nă a S fântului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Rom âne, care a av u t loc la reşedinţa p atriarh ală în
ziua de 18 august 1993.
P articiparea S anctităţii Sale P a tria rh u l Ecum enic, B artolom eu I, la
cerem oniile care au av u t loc la m ănăstirea Sâm băta de Sus ca şi ap re
cierile superlative făcute la adresa dom nitorilor rom âni, a dom nitorului
C onstantin B râncoveanu, a poporului rom ân, în general, p e n tru d ăr
nicia şi spiritul de sacrificiu cu care au sp rijin it P atriarh ia Ecum enică,
m ănăstirile de la M untele Athos, întreg O rientul ortodox în vrem urile
de restrişte p rin care au trecut, în special după căderea Im periului
bizantin :
«Simţim nevoia să exprim ăm recunoştinţa noastră faţă de ctitorul
acestei m ănăstiri, C onstantin B râncoveanu, binefăcător şi al m ultor b i
serici şi m ănăstiri din întreg R ăsăritul ortodox.
Cu acest prilej, participând astăzi la sfinţirea unei m ari m ănăstiri
rom âneşti, facem publică recunoştinţa T ronului nostru apostolic şi ecu
menic, faţă de toţi dom nitorii Ţ ării Rom âneşti şi ai Moldovei, care, în
repetate rân d u ri s-au a ră ta t generoşi binefăcători ai sfintelor noastre
lăcaşuri ajunse în tre c u t la g radul cel din urm ă al sărăciei şi distrugerii.
Ne referim în special la m ănăstirile S fântului M unte».
D esfăşurarea întregii vizite a delegaţiei P atriarh iei Ecum enice, de
claraţiile p atriarh u lu i ecum enic, a tâ t la B ucureşti cât şi la m ănăstirea
Sâm băta de Sus şi pe întreg parcursul vizitei s-au constituit, aşa cum
am m ai subliniat, în tr-u n pios prinos de pream ărire a lui D um nezeu,
de cinstire a sfinţilor odrăsliţi pe păm ân tu l rom ânesc, de aleasă cinstire
adusă Bisericii O rtodoxe Rom âne şi de m anifestare a spiritului sobor
nicesc al sfintei Ortodoxii.

ALESUL VA S HUNEDOREAN
SFÂNTUL CUVIOS IO A N DE LA PRISLOP
(Festivităţile solem ne de proclam are a cononizării)

D rum ul spre m ănăstirea Prislop, ju d eţu l H unedoara, dispune con
stan t pe um ilul pelerin la m editaţie asupra sfinţeniei locului pe care un
sfânt rom ân, Nicodim de la Tism ana, a întem eiat în veacul al X lV -lea o
m ănăstire, m enită să fie ea însăşi răsadniţă de sfinţi. O odraslă dintr-o
evlavioasă fam ilie voievodală, D om niţa Zam fira, fiica lui Moise Basarab,
a a ră ta t zădărniciile vieţii, chiar a celei din fru n tea societăţii, faţă de
frum useţile tră irii pe culm ile duhovniceşti, p rin retrag erea sa aici şi rectito rirea sfân tu lu i locaş, în cel de-al XV I-lea veac. M ărturie a continui
tăţii şi a u n ită ţii neam ului este şi fap tu l că ţin u tu l atrăgea pe fiii de peste
m unţi, care, dacă au în ălţa t aici sfinte locaşuri, se m ărtu riseau ei înşişi
acasă. A pare firesc, aşadar, ca u n u l d in tre călugării cu m etania sfintei
m ănăstiri, ajuns m itropolit de A lba Iulia, ştiu t sub num ele de Ioan de la
Prislop, să-l întâm pine pe cel dintâi unificator al provinciilor rom âneşti,
m arele voievod M ihai V iteazul, în cetatea ortodoxiei ardelene şi a în tre 
girii neam ului. T recută, în cursul vrem urilor urm ătoare, ca de altfel şi
păm ântul din ju r, sub stăp ân ire străin ă ca neam sau lege, m ănăstirea a
fost reîntem eiată la ju m ătatea veacului nostru de către una d in tre perso
nalităţile reprezentative ale m onahism ului rom ânesc, părin tele Arsenie
Boca, el însuşi cinstit sincer din p artea credincioşilor, cu m ult peste ceea
ce se obişnuieşte chiar p e n tru m u ritorii cei mai îm bunătăţiţi duhovniceşte. Cu tot ritm u l ce îl ţine cu viaţa prezentă, p rin edificări noi, pe
lângă gospodăria tradiţională, dispunând şi de un Sem inar m onahal,
«Sfânta Ecaterina», p e n tru călugăriţe, ateliere de ţesătorie şi pictură, microcolecţie de odoare bisericeşti, biserica m onum ent istoric îi dă tenta
vrem ii apuse, în care o incursiune spirituală reconfortează deplin.
în acest cadru, întâlnim chipul cuviosului Ioan. Aceleaşi gânduri
despre ceea ce înseam nă sfinţenie, îi vor fi călăuzit paşii, cu m ai bine de
trei sute de ani în urm ă, spre acest loc, în vecinătatea căruia, dealtfel, la
Silvaşul de Sus, venise pe lum e, ca d estinat unei v ieţuiri bineplăcute lui
Dum nezeu. A fost legat de obştea m ănăstirii, chiar dacă, p o triv it unei
practici cunoscute în viaţa m onahală, s-a retras p e n tru cugetare, rugă
ciune şi post, la un loc m ai liniştit, nu departe, scobindu-şi chilia în
stâncă, lângă o cădere a pârâiaşului Slivuţ. Aici l-a găsit sfârşitul nevoinţei, în tr-u n oarecare fel şi m ucenicesc, în tru c â t s-a întâm plat, din
nechibzuinţa om enească sau poate chiar reaua voinţă a celor care din uşu
rătatea firii ce nu ia seam ă la cele sfinte, nu face deosebire în tre fiinţe
şi lucruri, în tre cuvântătoare şi necuvântătoare.
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Nu am opri asupra sinaxarului, cu rostul lui ales, dar am putea
ne că, p u ţin ătatea datelor despre viaţa sa n u a însem nat şi o m ărgi
nire a evlaviei credincioşilor de pretu tin d en i faţă de el, dim potrivă,
aceasta s-a răsp ân d it în toată Ţ ara H aţegului, ea însăşi cunoscută ca una
d in tre cele m ai im portante la tu ri ale Daciei străm oşeşti, aici fiind chiar
capitala, Sarm izegetusa. E ra potriv it ca acest păm ânt, îm bibat de sp iritu a
litate, să odrăslească oam eni aleşi, iar poporul să vadă în ei, concentrată,
o forţă proprie, dem nă să reprezinte la nivelul m eritat. Investigaţiile asu
pra cuviosului Ioan au început de m ult, rezultatele fiind supuse cercetării
Comisiei sinodale p e n tru canonizare, in stitu ită de S fântul Sinod al Bise
ricii O rtodoxe Române. Ele au făcu t obiectul u n o r studii directe, sau
doar cu referire, în tre cele din urm ă m ulte privind însăşi m ănăstirea P ris
lopului. A nsam blul datelor a re însă în vedere nu num ai m intea, ci şi
inima, aşa cum urm ăreau aghiografii tu tu ro r tim purilor. C ultul însuşi
aduce elem entele întregitoare ale chipului sfântului şi vieţuirii sale, ico
nografia înfăţişându-1 ca m onah m atur, la gura peşterii devenită chilie,
aşa cum a răm as şi în am intirea creştinilor, reprodusă prin penel în a te 
lierul m ânăstirii sau în cel al unuia d in tre m aeştrii picturii bisericeşti de
Ia noi.
Im nografia, parcă în consonanţă cu iconografia, îi cântă «jugul nevoinţelor» şi «podoaba pustniciei», precum şi «râvna în tru cele sfinte».
Dacă biserica noastră nu a av u t privilegiul p ă stră rii sfintelor sale moaşte,
care, după cum relatează sinaxarul, au fost duse de călugării din Ţara
Rom ânească la u n a d in tre m ănăstirile de peste m unţi şi tăin u ite acolo,
incât nu s-au m ai aflat, m ăcar p rin m ijlocirea a ceea ce a răm as ca
am intire se găseşte m ângâierea b u nilor credincioşi. M ulţum irea clerului
şi a credincioşilor ortodocşi ai Episcopiei A radului faţă de actul canoni
zării sfinţilor naţionali, de către S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române, este sporită, în tru c â t a dobândit recunoaşterea unui fiu al aces
tui colţ de ţară, la h o taru l ei apusean, răsp ân tie a căilor confesionale, le
gitim ând astfel înalta spiritu alitate rom ânească. Este, totodată, şi triu m 
ful ortodoxiei hunedorene ,în u n ita te a ei cu cea de pe întreaga arie daco
română. Recunoscând acestui păm ânt străm oşesc pe sfinţii lui, suntem în
m ăsură să privim la cele m ai presus de ei, la lum ea p en tru care ei s-au
ostenit.
In ducerea la îndeplinire a hotărârii sinodale privitoare la desfăşura
rea festivităţilor proclam ării solem ne a canonizării Cuviosului Ioan, la
m ănăstirea Prislop, Episcopia A radului a organizat cele cuvenite pe p a r
cursul datelor de 12— 14 septem brie 1992, pe considerentul fericitei coinci
denţe a pom enirii S fântului, adică 13 ale lunii, chiar dum inica, urm ând
praznicul în ălţă rii Sfintei Cruci, când anual se înregistrează participarea
a foarte m ulţi credincioşi veniţi în pelerinaj. Succesiunea slujbelor, cu
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respectarea întocm ai a rânduielii canonizării, precum şi a celei de praznic
îm părătesc, a p rile ju it u n plus de solem nitate, desfăşurată totuşi cu
accentuată notă de sim plitate m ănăstirească, realitate ce s-a im pus tu 
tu ro r participanţilor, şi a fost reflectată în atm osfera de reculegere care
a dom inat întreaga d u rată a sărbătorii.
încă de vineri, 11 septem brie 1992, au poposit în «tinda» m ănăstirii
călugări şi călugăriţe, pelerini din toată ţara, rem arcându-se îndeosebi
stareţii şi stareţele de la sfintele m ănăstiri : Sinaia, Sâm băta, Hodoş-Bodrog, Crişan, Feredeu, H urezi, Ţigăneşti, Tismana, Tim işeni şi Gai.
P reoţi vrednici şi duhovnici iscusiţi au sta t to t tim pul la dispoziţia cre
dincioşilor, iar m aicile şi surorile au susţinut stran a şi corul, slujbele înlănţuindu-se continuu, scurtele în tre ru p e ri m arcând doar tim purile li
turgice, începând cu seara aceleiaşi zile, p rin tr-u n sobor călugăresc im
presionant.
A u fost prezenţi la festivitate, sporind prin aceasta solem nitatea mo
m entului : P. S. G herasim al Râm nicului, delegat al P rea F ericitului Pă
rin te P a tria rh T e o c tis t; P. S. A ndrei al A lba-Iuliei, P. S. Ioan al Oradei,
P. S. G herasim P u tneanul, P. S. Serafim Făgărăşanu, P. S. Em ilian A ră
deanul şi, bineînţeles, episcopul locului P. S. Episcop Tim otei Sevici al
A radului.
începând de sâm bătă, 12 septem brie, şi până la sfârşitul sărbătorii,
slujbele m ari au fost săvârşite de cei şapte ierarhi prezenţi, fie laolaltă,
fie câte trei, ceilalţi asistând, fiecare având protia unei slujbe în ordinea
stabilită, rostind cuvânt de în v ăţă tu ră spre zidirea sufletească a celor pre
zenţi. Au fost tra tate , pe rând, tem e im portante ale spiritu alităţii orto
doxe, ca : însem nătatea actului canonizării sfinţilor rom âni p e n tru Bise
rica noastră ; cultul sfinţilor în O rtodoxie ; locul m onahism ului în istoria
bisericească şi a p a tr i e i ; cinstirea sfintei cruci p rin viaţa duhovnicească
a credincioşilor ; rostul ru g ă c iu n ii; datoriile creştine în prezen t etc.
La unele slujbe au asistat distinşi invitaţi, oficialităţi şi oaspeţi.
D um inică, 13 septem brie 1992, s-a oficiat S fânta L iturghie solem nă,
la sfârşitul căreia s-a săvârşit ultim ul parastas p e n tru cel trecut, de
acum , în rân d u l sfinţilor, după care, de la biserica m ănăstirii, făcând
înconjurul, o procesiune s-a în d re p tat spre peştera sfântului, la circa j
m ătate de kilom etru, unde s-a săvârşit panihida şi sfinţirea chiliei,
aşezarea icoanelor rânduite. La întoarcere, acelaşi cortegiu solem n a fă
un popas, cu slujbă de pom enire, la cim itirul m ănăstiresc aflat pe c
Spre seară, odată cu vrem ea vecerniei, a in tra t în rânduiala slujbei
diţionale şi cea a sfântului, ce urm ează, de acum , a îm bunătăţi pa
cântării p rin tr-o cât m ai bună încadrare în practica de strană. Se cua am inti că, fiind şi pom enirea sfântului m ucenic C orneliu sutaşul,
noscut din paginile Sfintei S cripturi (Fapte 10, 1), im nele, de acum î
inte îm pletite, îndreaptă gândul şi spre străm oşii rom ani, care din în
p u t au p rim it cuvântul Evangheliei p rin predica apostolică a Sfânt
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ei, cel dintâi chem at la m isiune de către M ântuitorul Iisus Hristos.
m om ent în ălţă to r a fost cel al litiei, cu pom enirea tu tu ro r celor de
şi a acelora p u rta ţi de ei în cugete, vii şi adorm iţi, «a sufletului creşc cel necăjit şi în trista t, care are tre b u in ţă de m ila şi aju to ru l lui
nezeu», cum spune rugăciunea rânduielii, de acum im plorându-se şi
locirea sfântului celui nou.
s
U trenia de cu noaptea, a scos încă şi mai m u lt în lum ină frum useim nografiei zilei, ce voieşte să încânte duhul transpus p rin evlavie
cerul oglindit pe păm ânt, p rin icoana sfântului stră ju ită de sfeşnice
"u cito are , în m ijlocul m odestei bisericuţe. La intonarea Doxologiei
', s-a înco n ju rat de tre i ori biserica m ănăstirii cu S fânta Evanghelie,
.ta C ruce şi icoana sfântului, precedate de p rap u ri, rostindu-se ecte’e prevăzute p e n tru conducerea obştii, ctitori, miluitorii şi toţi fiii
tei Biserici.
In însăşi ziua praznicului, la S fânta L iturghie, s-a citit Tom osul pa&iarhal şi sinodal de canonizare a sfinţilor rom âni, cu institu irea D um iaicii consacrate lor, apoi sinaxarul sfân tu lu i cuvios Ioan de la Prislop şi
panegiricul în tru cinstirea sa.
încă din a ju n u l praznicului în ălţă rii Sfintei Cruci afluenţa pe care,
obişnuit, o înregistrează pelerin aju l la sfân ta m ănăstire, a fost aparte.
Pâlcurile dese ale pelerinilor, pe jos sau cu diferite m ijloace de călătorie,
au poposit la poarta aşezăm ântului, cerând binecuvântare de la însuşi
sfântul cuvios Ioan, p e n tru in tra re a în tr-u n loc sfânt, având toţi sim ţă
m ântul cu răţirii p rin rugăciunea şi pilda vieţii sale alese. Privegherea din
faptul serii i-a a ju ta t să-şi întărească acest sim ţăm ânt, mai ales la cere
monia scoaterii C institei şi de viaţă făcătoarei Cruci. Praznicul îm p ără
tesc este, în tr-u n fel, în cad rat de cele două sărbători ale m ănăstirii —
in ziua de 26 a lunii, cea a p atronului duhovnicesc, Sfântul Evanghelist
Ioan, care este, însă, să rb ă to rit pe la începutul sezonului cald al anului,
intr-o altă zi de pom enire a lui (adică la 8 mai), şi cea a «ucenicului» său,
cuviosul Ioan, din 13 septem brie, la venirea anotim pului rece, totul legat
aşadar şi de ritm u l vieţii m ateriale a credincioşilor, p e n tru o m ai intensă
penetrare a acesteia de către cea spirituală.
E potriv it a atrage atenţia asupra fap tu lu i că, în ordinea Indictionului, adică a anului bisericesc, sfântul cuvios Ioan de la Prislop are cinstea
de a fi cel dintâi pom enit d in tre sfinţii rom âni, ceea ce, în tr-u n fel, con
stituie sem nul în datoririi, p e n tru credincioşii acestei zone a ţării, de a se
num ăra p rin tre cei dintâi îm plinitori ai poruncilor dum nezeieşti.
In ziua de 14 septem brie, cea de a treia zi a festivităţilor de la P ris
lop, Dum nezeiasca L iturghie s-a săvârşit pe platoul ce m ărgineşte bise
rica m ănăstirii spre răsărit, lângă sfân tu l altar. în încheierea slujbei s-au
îm plinit şi ultim ele rânduieli legate de acest m om ent înălţător. Prea S fin
ţitul Episcop G herasim al R âm nicului, delegatul P rea Fericitului P ărin te
P atriarh Teoctist, a d a t citire Tom osului patriarhal şi sinodal de canoni
zare a S fântului Cuviosului Ioan :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,

Prea iub itu lui cler şi dreptcredincioşilor creştini din cu
prinsul Patriarhiei Rom âne, har, milă şi pace de la D u m n e
zeu, Părintele L um inilor, iar de la Noi patriarhiceşti bine
cuvântări.
«Binecuvânta-voi pe D o m n u l în toată vremea, pururea
lauda L ui în gura m ea » grăieşte îm păratul şi psalm istu l David (Psalm 33, 1), căci în D o m n u l şi-au p u s nădejdea toţi cei
care au iubit adevărul cuvintelor Sale şi toţi cei care au voit
să-I urm eze cu râvnă şi cu dragoste cu adevărat creştinească.
De la începuturile vieţii creştine, de la o m argine la alta
a pă m ân tu lu i, cu vân tul lui D um nezeu s-a vestit prin aleşii Săi
în felu rite c h ip u ri: p rin martiri, care prin săvârşirea lor mucenicească au u rm a t pe M ân tu ito ru l n o stru lis u s H risto s care
S-a je r tfit p e n tru păcatele n o a stre ; prin m ărturisitori, adică
prin aceia care au îndurat felurite chinuri, p rim e jd ii şi chiar
m oartea din partea închinătorilor la id oli; prin ierarhi şi
preoţi, care au strălucit prin înţelepciunea şi bărbăţia lor în
propovăduirea drep tei credinţe, şi, prin cuvioşi, adică prin
aceia care în to t cursul vieţii lor, departe de lum e, nu dus o
luptă necontenită cu ispitele, cu uneltirile răului, cu slăbiciu
nile firii o m eneşti, stăru ind neîncetat în trăirea virtu ţilo r creş
tine, în credinţă, nădejde şi dragoste.
î n rândul cuvioşilor nevoitori şi bineplăcuţi lui D um nezeu
se num ă ră şi Cuviosul Ioan, născut în Silvaşu de Sus, în păr
ţile H aţegului, pe la sfârşitu l veacului al XV-lea, închinoviat
în obştea m ănăstirii Prislop, cea ctitorită de ucenicii Sf. N i
codim de la T ism ana şi care a trăit apoi retras din lum e, în
chilia pe care şi-a săpat-o el însuşi în stâncă, în apropierea
mănăstirii, pe m alul râului Silvuţ, unde şi-a aflat şi obştescul
sfârşit.
Cercetând viaţa şi nevoinţele lui, luând cu no ştinţă de sfin 
ţenia lui, p recu m şi de cinstirea adusă de m u lţim ea credin
cioşilor din partea lo c u lu i;
Urmând obiceiul canonic şi sinodal şi ch em â nd în a ju tor
puterea Celui Prea îna lt, în T reim e închinat,
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HOTĂRÂM:
De acum înainte şi până Sn veac, cuviosul părintele nostru Ioan cel
din Silvaşul de Sus, să fie pomenit, laolaltă cu bărbaţii cei cuvioşi ţi
sfinţi ai Bisericii, in părţile H aţegului, H unedoarei şl In tot cuprinsul Bi
sericii O rtodoxe Române, cu num ele de « S f â n t u l
C u v i o s
I o a n d e l a i P r i s l o p » , cinstfndu-se cu slujbe şi cântări In ziua
de 13 septem brie, fiind înscris în sinaxar, cărţile de cuit, precum şi In
calendarul Bisericii noastre.
Rânduim să se tipărească viaţa, slujba şi icoana Sfântului Cuvios
Ioan de la prislop, carc să fie prim ite cu to ată evlavia de către drepteredincioşii creştini.
Hotărâm, de asem enea, ca icoana Sfântului să se aşeze la loc po
trivit in ceata Cuvioşilor ,în oricare biserică nou zidită sau In cele care
se vor zugrăvi de acum înainte.
Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am rânduit In chip
canonic, întărim cu sem năturile noastre actul de faţă ca Tomos patriarhal
şi sinodal de canonizare, adică de aşezare Sn ceata cuvioşilor a Sfân
tului Ioan de la Prislop, spre a fi adus la cunoştinţa evlaviosului cler şi
a tu tu ro r binecredincioşilor creştini din cuprinsul Bisericii O rtodoxe
Române.
Dat în Bucureşti, anul m ântuirii 1992, luna iunie, ziua a douăspre
zecea.
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După citirea Tomosului, a fost stropită cu apă sfinţită icoana sfân
tului Ioan şi au fost binecuvântaţi, cu ea, credincioşii de faţă.
In continuare, P. S. Episcop Tim otei a ro stit o scurtă cuvântare în
c a re a subliniat, odată m ai m ult, cum sfân tu l cuvios Ioan răm âne veşnic,
p en tru toţi, un dăltu ito r duhovnicesc al sufletului, precum a fost şi al
pietrei in care a săpat locaş lui D um nezeu însuşi ; aceasta p e n tru ca
fiecare, după cu v ântul sfânt, să devină cu adevărat biserică a D uhului
S fâ n t (I Cor. 6, 19).
Pe drum ul d in tre biserică şi stăreţie, soborul sfinţilor slujitori, tre 
câ n d p rin m ulţim e, a slobozit-o de la praznic, îm părtăşindu-i binecu
v ân tare p ărintească şi lăsându-i im aginea pergam entului pe care s-a
m scris Tom osul sem nat ca o adevărată pagină de istorie bisericească şi
naţională. A nii ce vor veni desigur că vor ream inti, m ai ales cu p rileju l
pelerinajelor, cele tră ite în astfel de zile cu sporit folos duhovnicesc.
•j- T I M O T E I
EPISCOP AL ARADULUI,
IENOPOLEI ŞI HĂLMAGIULUI

B . O . R . — 11

PROCLAMAREA SOLEMNA A C A N O N lZ A kiI
SFÂNTULUI IERARH-MARTIR ANTIM IVIREANUL
De-a lungul v eacu rilo r, pintenul de rai al V âlcii a dat oam eni de
valoare, dom ni statornici din neam în neam , ierarhi destoinici, sfinţi şi
m artiri cunoscuţi sau necunoscuţi, cinstiţi dintotdeauna, dar canonizaţi
abia acum , sau abia acum scoşi la lum ină. P rin lucrarea m âinilor lor
harnice şi a m inţii lor adânci, E parhia Râm nicului (fostă şi «a Noului
Severin» şi «a A rgeşului») are cele m ai m ulte m ănăstiri, schituri, sihăs
trii şi m etocuri din P a tria rh ia Română. Pe lângă sfinţii din veac cin
stiţi (Filofteia — fecioara, cuvioşii G rigore Decapolitul şi Nicodim de la
Tism ana etc.), în vrem ea noastră au fost canonizaţi doi ierarhi ai Scau
n ului episcopal de Vâlcea : S fâ n tu l Ierarh Calinic de la Cernica ( f 1868),
canonizat în 1950— 1955, în vrem ea p a triarh u lu i vâlcean Ju stin ian
( f 1977) ; şi sfân tu l iera rh A ntim , m itro politul-m artir ( ţ 1716) în vara
acestui an (la 21 iunie), de către cel ce a fost şi m itropolit al Olteniei,
P rea F ericitul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l României.
M artirul-m itropolit a av u t o viaţă plină de prim ejdii şi o m oarte
m artirică dram atică. S-a născut, după unii, în Georgia, regiunea Iviria,
în ju ru l anului 1650, după alţii, poate, în Constantinopol, oricum di
p ă rin ţi creştini, Ioan şi M aria, înscrişi în pom elnicul m ănăstirii Anti
chiar de m itropolitul-m artir. Se spune că a r fi fost rob, la tu rci ; n
ne îngăduim să cugetăm că a fost ostatec, nicidecum ieniccr sau spahi
Num ai în tr-o astfel de calitate, de ostatec, provenind deci din tr-o fa '
lie bună, princiară, şi ţin u t la în alta poartă, la C urtea din Stam bul,
poate explica în tâ ln irea la C onstantinopol a lui A ndrei (călugărit *
tim) cu p rin ţii valahi C onstantin (Brâncoveanu), Nicolae (S pătaru R
lescu), D im itrie (Cantem ir), Cantacuzino (Stolnicul) şi m ulţi alţii. I
spune Ivireanul (num e d at de el), fie p en tru că va fi fost fra te de r
năstire în S fântul M unte Athos, la Ivir (Sf. Ilie ?), fie p e n tru că pro
nea d in tr-o fam ilie m ixtă (tată sau m am ă valahă) ; altfel nu se poa
înţelege cum a cunoscut fiinţial pe rom âni, istoria şi lim ba lor ; nui
aşa se poate dezlega enigm a originii, cum spuneau C. C. G iurescu
G. Potra.
F ap t sigur, C onstantin B râncoveanu îl aduce pe A ndrei-A ntim
Ţ ara Rom ânească. încep să se clarifice lucrurile. A ntim ar fi fost u
d in tre tipografii im prim ării Bibliei de la Bucureşti (1688), ceea ce
clude m ulte ipoteze ; se înclină să se creadă că a r fi fost ucenic în
p arniţe kievene sau la Moscova, unde pe lângă m eşteşugul im prim '
şi-ar fi însuşit lim bile slavă bisericească şi rusă...
V enit m ai întâi în B ucureşti, A ndrei este lu at în cercetare de <
cuviosul M acarie, m are eclesiarh al M itropoliei, un om duhovni
Acesta este de fapt naşul de călugărie şi cel care l-a însem nat cu nu
nou de A ntim . A fost apoi h iro to n it preot la m ănăstirea Snagov de
m itropolitul Teodosie.
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Trecând la Buzău, ca episcop, M itrofan, ocrotitorul fratelui A ndrei
răspunzător de im prim area Bibliei lui Şerban, acesta încredinţează
grafia tân ă ru lu i novice A ntim , care dă la lum ină trei cărţi : una
tă de sfinţii ocrotitori ai M oldovei şi O lteniei : Slujba S fin tei Pa'heva şi a S fâ n tu lu i Grigorie Decapolitul — 1692 : a doua este im im ată p e n tru «îm păcarea» grecilor : Evangheliarul greco-român —
~3 : iar a treia, p e n tru răspuns b u n la evlavia m onahilor şi credin*ilor rom âni : Psaltirea românească — 1694.
Nici ca sta re ţ (1696) la Snagov nu are astâm păr. în obştea de pe
=lul lacului, A ntim în tăreşte viaţa m onahală şi instalează o nouă ti^afie, dând la lum ină cărţi p e n tru poporul a tâ t de însetat de cul•. Tot aici, înzestratul stareţ organizează un atelier de pictură şi de
ulpiui'ă, şi rânduieşte conducerea obştii, dovedind m are h ar în chim isirea tre b u rilo r m ănăstireşti.
Pasiunea cuviosului p e n tru a rta tip aru lu i capătă noi contururi. Din
scurile Snagovului ies la lum ină 14 cărţi de în v ăţă tu ră şi de cult orox. Prim a, dedicată lui C onstantin Vodă B râncoveanu : Orânduirea
■jbei sfinţilor C onstantin şi Elena — 1696, cu versuri în lim ba laă, şi ultim a : Noul T estam ent — 1703, întâia ediţie com pletă în lim ba
mână, după Noul T estam ent de la Bălgrad — 1648. Nu putem să nu
ntim şi prim a încercare de m anual dogm atic-apologetic : învăţătura
matică a P reasfintei Biserici Răsăritene şi Universale, necesar atât
fesorilor, cât şi studenţilor şi elevilor din in stituţiile brâncoveneşti.
D e asem enea, C onstantin, fiul D om nitorului, traduce din greacă în roKsână lucrarea a tâ t de necesară culturii generale a celor ce studiau
£aici sau m onahi) : Paralele greceşti şi romane, de P lu ta rh («Vieţile»
paralele).
C hem at la ro stu ri înalte, dovedind m are îndem ânare şi în zestrat
«n har ales, voievodul B râncoveanu i-a încred in ţat vrednicului sta re ţ şi
tipografia din B ucureşti, pe care, cu răbdare, tact si pricepere, o reo r
ganizează, dându-i strălucirea cea dintâi. D ar, surpriză, Ilarion, epis
copul R âm nicului, se retrag e din cauza suferinţelor trupeşti. M itropoli
tul Teodosie, având ilum inare, şi C onstantin Vodă având m ultă d ra 
goste şi înţelegere, — cu toate că m ai candidau cuviosul Ioasaf, egum e
nul A rgeşului, şi M acarie, eclesiarhul M itropoliei şi naş al lui A ntim — ,
A ntim este ales şi n u m it episcop al R âm nicului, la 16 m artie 1705, şi
hirotonit arh iereu la 17 m artie.
A lte responsabilităţi şi to t atâtea realizări. Om ho tărât şi slujitor
demn, A ntim şi-a o rânduit toate a tâ t la Snagov cât şi la Târgovişte şi
Ia B ucureşti, nelăsând nim ic de izbelişte. Cu toate că era episcop de
Bâm nic, lucra în tipografie p e n tru a term ina de im prim at, în Capitală,
lucrarea Slujba S fâ n tu lu i Visarion — 1705.
Sosit şi in stalat la Râm nic ca episcop, A ntim a chivernisit eparhia
secătuită din pricina neglijenţei preoţilor şi călugărilor mai p uţin osârduitori, dar plini de am biţii personale. E parhia, la vrem ea aceea, ca şi
astăzi, poseda cele m ai m ulte m ănăstiri, schituri şi m etocuri. A ntim le
cercetează pe toate, num eşte stareţi şi egum eni, economi şi oam eni
destoinici în obştile m onahale, protoierei şi parohi în enoriile a tâ t de
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neglijate. L ucru greu, de zi şi de noapte, pe care vlădica «nedormit»
cum i se spunea, căuta să-l îndeplinească. Nu avem încă un cu vânt de
instalare, dar p retu tin d e n i s-au văzut faptele ridicării sale în scaunul
vâlcean : num eroase obşti reînviate, parohii refăcute, biserici reînnoite
şi m ulte locaşuri din tem elie ridicate. Cu autoritatea sa de om d rep t şi
de cinstită slugă a D om nului, cu felul său sm erit, d ar insistent, a făcut
să crească averile eparhiale şi m ănăstireşti, să obţină moşii şi să cum 
pere păm ânt, păduri, vii şi acareturi, m ori şi pive. A refăcut, fiind pio
n ier în această privinţă, respectiv a redării patrim oniului naţional isto
ric, locaşurile sfinte în a rh itectu ra lor originală, adăugându-le frum useţe
şi specific local. A ntim este capul lim pede şi inim a largă a epocii brâncoveneşti, sfân tă şi nedepăşită până astăzi. O aleasă preocupare p entru
a rh itectu ră şi pictură a avut-o alesul episcop p e n tru sanctuarul stră
moşesc de la Cozia. Aici, în pisanie, este num it, fără voia lui, «osteni
tor al sfân tu lu i locaş». Şi astăzi, după restaurarea din 1988, se vede
inteligenţa, ochiul şi m âna arhiereului locului. D eosebită osteneală a
depus iera rh u l la m ănăstirile B istriţa, A m ota, Govora, Cotm eana, schi
tul H otărani ş.a. D uhul său osârduitor se sim te p retu tin d en i în eparhie.
Reface şi sfinţeşte m ănăstirile S urpatele şi Brâncoveni, de îngerească
frum useţe, dar p ărăsite şi lăsate apoi în ruină din 1848 până în 1988.
Paraclisul Episcopiei Vâlcii — locul de rugă, de priveghi, de îngenunchieri, de în tâ ln ire cu D um nezeu şi cu sfinţii Săi — o icoană a sufletului
său, este u n a lt «rod» al m âinilor sale şi o în cununare a păstoriei d
num ai tre i ani cât a fost vlădică la Râmnic. Acest paraclis este o bise
ricuţă «la etaj», cu o încântătoare pictură, gândită, a ra n ja tă şi chi
aplicată de tale n ta tu l ierarh.
Pe lângă erm inia bizantină, biserica este zugrăvită şi în exteri
cu sfinţi, prooroci, filosofi, sibile etc., ca un specific al artei vechi r
m âneşti şi, în acelaşi tim p, rep rezen tân d o dovadă de aleasă cultură
ch iriarhului locului. Nu m ai vorbim de seriozitatea în slujbă, g rija tip’
conală, p u n ctu alitatea în rân d u iala laudelor bisericeşti şi pravila făcu
cu evlavie p e n tru săvârşirea Sfintei Liturghii, precum şi g rija pen
oficierea Tainelor Bisericii. Ce m ai răm ânea din tim p era folosit pen
în tâln iri cu Voievodul sau cu fam ilia sa, pentru discuţii cu trim işi
lum ea întreagă sau cu ierarh i de a lt neam. Să n u uităm că A n f
cunoştea lim b ile : ebraică, greacă, latină, italiană, franceză, rusă (
slava bisericească), arabă, gruzină, turcă, ş.a., pe lângă lim ba rom â
Totul se petrecea la Râm nic, Cozia sau la altă m ănăstire, d ar m ai al
la reşedinţa de tain ă a B râncovenilor — m ănăstirea H urezi, copie
delă a C urţii bizantine.
Cu toate aceste îndeletniciri, episcopul A ntim răspundea la voca
sa de «sus» p e n tru slujirea celor de «jos», adică a oam enilor, p *
n e în treru p ta exercitare a artei tipografice. Aşa se explică faptul
în tre slujba Pavecerniţei şi a M iezonopticii, A ntim pregătea zaţul pen
noi im prim ări. După cum am precizat, deşi ales episcop, A ntim a tip =
la B ucureşti întâia c a rte-d rep ta r p e n tru spovedanie. Existau sfaturi
îndem nuri în M olitfelnic, dar c ă rtu ra ru l răspunde la nevoile preo"'
rom âni şi a credincioşilor autohtoni. Este întâiul tra ta t de pastorală
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rom ână. Redus ca volum (30 file), concentrat ca tem ă, d ar cu
perspective pastoral-m isionare, în d rum arul respectiv răm âne
. F oarte sugestiv a fost găsit titlu l cărţii : Învăţătură pe scurt
i
Taina Pocăinţei, «întocm ită şi tip ă rită de către chir A nthim ,
pul Râm nicului». D istinsul ierarh cunoştea bine sufletul de rom ân
creştin căruia trebuia să-i dea m erinde. In acelaşi tim p, preoţii
ni erau influenţaţi, crescuţi şi educaţi de principii scolastice, însurr.ai m ult sau mai puţin p rin tr-o pastoraţie didactică greacă sau slaŞi dacă p ărin tele duhovnicesc al lui A ntim , Teodosie-m itropolitul
e că «n-a înd răzn it şi nici a cugetat a înlătu ra graiul străin din
Bisericii», A ntim a depăşit aceste gran iţe vorbind şi slujind în
sacră străb u n ă daco-rom ană şi tip ărin d în lim ba rom ână cărţi
cărţi de absolută necesitate, încununând trium ful lim bii rom âne
fc cult. Şi a făcut aceasta având început bun în lim ba neam ului :
de la O răştie, 1582 ; tip ă ritu rile coresiene ; N oul Testam ent de la
ad (Alba Iulia), 1648, şi m ai ales tablele Legii şi fericirilor rom â: exem plarele în lim ba rom ână ale Bibliei lui Şerban (Biblia de
Bucureşti), 1688. Deci ierarhul râm nicean a continuat firul de au r al
letirii slujirii lui D um nezeu şi oam enilor acestui păm ânt în lim ba
*nă în cuvânt, în slujbă şi în tipăritură. La săvârşirea acestui trip şi concretizarea lui prin teascul tipografic, A ntim , stareţu l şi epis1, a fost aju tat, sp rijin it şi a avut îm preună-lucrător, pe m eşterul
ului, m onahul cu obşte fam ilială şi cu num e de arhanghel, M ihail
’anovici). Acesta era probabil un rom ân m acedonean, bun cunoscător
lim bilor slavă, sârbă, rusă, greacă, latină, arabă etc., tovarăş de
că al m arelui ierarh şi fiul său duhovnicesc. De fapt, toată obştea
.ilor osârduitori în tainele tip aru lu i era «familia» lui Antim. Nu ştim
r l-a adus A ntim la Râm nic, dar suntem convinşi că M ihail şi-a
a t duhovnicul şi «stăpânul». Nu s-a m oştenit inventarul de literă
xilogravură, d ar cunoaştem că în inim a ierarhului apăsa grija tipoiei obştei lui V arlaam de la m ănăstirea Govora lăsată de izbelişte,
aceea, A ntim reface şi reînnoieşte zaţul tip arn iţei şi dă sub ascultalui M ihail toată activitatea im prim ării, asigurând, în acelaşi tim p,
ia necesară de la fabricile B rezoi-Călim ăneşti. P rofitând de o relaă pace în ţară, A ntim îşi trim ite ucenici în A rdeal şi până la Viena,
Macedonia şi până la A tena, la Iaşi şi până la Liov şi Kiev, reuşind
colaborare balcanică ortodoxă şi un pelerinaj fără griji al călugăr atoniţi şi palestinieni, precum şi o prosperare a hagiilor din paiarhatele apostolice (Roma, C onstantinopol, A lexandria, Antiohia, Ie’alim). Acum se pregăteşte m area cotitură a tip ăritu rilo r p e n tru
treaga creştin ătate la m eridianul zero al ortodoxiei din Europa : BiseOrtodoxă Rom ână una, d ar cu credincioşii ei izolaţi în provincii
rice şi politice : Ţ ara Rom ânească (Valahia M are — M untenia, O lteşi Dobrogea) ; Ţ ara M oldovei (de Sus şi de Jos — M oldovlahia cu
arabia, T ran sn istria şi Bucovina) ; T ransilvania (cu B anatul întreg
M aram ureşul), precum şi diaspora de atunci : vlahii din sud de la
ida până la C onstantinopol (m ănăstirea V laherne, a vlahilor), m acerom ânii (Salonic), m egleno-rom ânii, arom ânii (Albania), fârşeloţii şi
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m ulţi alţii. Iată a doua încercare, după cea a lui M ihai Vodă V iteazul I
(1600), de u n ire politică şi m enţinere în u n itatea ortodoxă p rin Bise
rică a popoarelor din Balcani în vrem ea lui C onstantin Vodă B rânco-|
veanul şi a vrednicului ierarh din vrem ea sa, A ntim Ivireanul.
D ar, spune un proverb stră b u n : «degeaba dai m âncare câinilor I
străin i dacă ai casei su n t flăm ânzi şi n u te apără» ; A ntim a sim ţiţi
foamea şi setea slujitorilor şi credincioşilor săi din eparhie. în aceşti
sens, s-a organizat tipografia chiriarhală, s-a preg ătit alu atu l traducerii I
cărţilor celor m ai necesare şi de folos sufletesc şi s-a încălzit, cu inteli
genţă rom ânească, cuptorul tiparului cel de trei ori încins cu jeraticul I
dragostei de carte şi s-au copt treim ea pâinilor celor necesare vrem elnici
şi p e n tru m erinde veşnică : Învăţătură pe scurt... despre care am am in-l
t i t ; M olitvelnic rom ânesc (cu speciale sfaturi p e n tru slujitorii rom ânii
şi prim itorii tainelor celor ce vieţuiesc aici sau departe) ; Octoih m ic i
(Catavasier) slavo-rom ân. Toate aceste tip ă ritu ri erau necesare a tâ t ne-J
voilor altarelo r străb u n e şi stranei dăscăliei, cât şi răspuns bun prop
gandei calvine şi m ai ales pregătirii slujitorilor p e n tru a face faţă pro
zelitism ului papistaş in filtra t în fam ilia rom ânească p rin h idra uniaţie
de la 1700. Astfel, episcopul de la Vâlcea, A ntim , ca de fap t toţi ierar
hii râm niceni de dinainte şi după el, şi-a făcut datoria cu prisosinţă râ
punzând atacurilor prin cuvânt, p rin slujbă, p rin faptă (tipărituri)
ajutoare.
R âm nicul Vâlcii ajunsese punctul cheie al cu lturii şi diplomaţie
rom âneşti. în tru n irile D om nitorului de aci sau de la m ănăstirea Hi
rezi, cu diplom aţi sau reprezentanţi ai im periilor vrem ii erau o reuşit
şi d atorită ierarh u lu i locului. Ochii tu tu ro r erau spre el şi toţi er
copleşiţi de înţelepciunea, m unca şi activitatea sa pastoral-m isiona
Dom nul B râncoveanu se bucura şi dădea slavă lui D um nezeu pent
toate, p a triarh ii apostolici îl felicitau, iar latinii, p rin italianul
Chiaro, secretarul C urţii brâncoveneşti, se m inunau. Cel care avea
trăn eţile m ângâiate, m itropolitul Teodosie, îl iubea pe A ntim ca pe
fiu şi îl socotea înger păzitor al vieţii sale trim is de Dum nezeu,
aceea, In tîistătăto ru l M itropoliei U ngrovlahiei alcătuieşte un testame
zguduitor şi lasă cu lim bă de m oarte ca Antim, cel m ai în ţelep t iera
al rom ânilor şi întregii O rtodoxii, să răm ână în locul său. Nu ştim da
această veste a b u cu rat puzderia de călugări greci şi slavi, d ar cei
patriarh i (al A lexandriei şi al A ntiohiei) care se aflau la B ucureşti
p arafat cu m ână «apostolească» dorinţa sfântă a lui Teodosie. La puţ
tim p, m itropolitul rostitor public al Crezului în lim ba rom ână trece
tre Dom nul, după patruzeci de ani de păstorie (1668 — 27 ianuarie 17(
cu în tre ru p e re de şapte ani).
C onstantin B râncoveanu supune acest T estam ent episcopilor
atunci şi toţi au fost de acord ca A ntim de R âm nic să treacă în scai
de la B ucureşti «ca M itropolit şi Vlădică al Ţării». P a tria rh u l Ciprn
al C onstantinopolului sem nează ecdosisul (gram ata de recunoaştere),
laude la adresa lui A ntim pe care îl cunoştea şi personal. A stfel că,
21 februarie 1708, A ntim este recunoscut ca m itropolit şi de către
tul ţării, iar în D um inica O rtodoxiei (prima din postul m are), în
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ei m ulţim i copleşitoare, s-a făcut instalarea lui A ntim ca m itropolit
Ţării Rom âneşti. D upă S fânta L iturghie, C onstantin-V odă, în gejr.chi, şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit : «Mare eşti, Doamne, şi m i^nntc sunt lucrurile m âinilor Tale...». A să ru ta t pe cel trim is de D um zeu spre cercetarea poporului rom ân a tâ t de credincios şi i-a u ra t păsrire în linişte şi pace ! în răspunsul său apologetic, iera rh u l-c ă rtu ra r
2 m ulţum it lui D um nezeu şi slugii Sale care este C onstantin Voievod.
?»-.i prom is nim ic, fiindcă el era arhiereu de acţiune, a m u lţum it tu tu r c r p e n tru toate şi a rep e tat în dese adunări că abia acum a venit cer
ş ire a ... Şi aşa a fost. Reorganizează şi în tăreşte tiparniţele, angajând m ai
i l -s m onahii în a rta zaţului. T raduce şi prefaţează cărţi de cult şi de
-r-telepciune. C hiverniseşte eparhia introducând disciplină şi ordine în
adm inistraţie şi obligând clericii şi fam iliile lor, precum şi călugării la
ispitirea cărţii. Ş tiinţa, spune A ntim în m ulte didahii, este coriul sfini l c r şi arm ă îm potriva vrăjm aşilor. M itropolitul întăreşte şcoala de di
ferite grade şi profesii, iniţiază pe m ulţi în descoperirea de talen te p rin 
tre tineri şi copii, ridică biserici, reface obşti m onahale, îndeplineşte
pravila cu sârg ca un novice.
Cu toate greutăţile, el controlează totul. Pasiunea cea m are a ie ra r
hului, izvorâtă din chem area lui Dum nezeu p e n tru cuvântul Său scris,
tipografia, a ridicat-o la apogeu. El trim ite m eşteri în centrele m isio
nare ortodoxe şi tipăreşte cărţi naţionale şi bisericeşti aici sau acolo în
Limbile popoarelor : greacă, latină, slavă, arabă sau tip ă ritu ri bilingve.
Epoca lui B râncoveanu-A ntim a fost centrul m ondial al cu lturii şi teoiogiei creştine. Acum ap ar prim ele abecedare creştine (bucoavne).
A tunci, ca şi astăzi, ostenelile şi îm plinirile nu plac celor pătim aşi
şi incapabili. A ntim era u rm ă rit zi şi noapte de iscoade diavoleşti, acu
zat de m ândrie, de bogăţie, de v răjito rie şi m ai ales de «nemernicie»
(străin de neam) fie de autohtoni, fie de cetele ieraticeşti p ripăşite la
Curtea D om nului sau p rin cetăţile m ănăstireşti ale valahilor. Şi au
reuşit vrăjm ăşii văzuţi şi nevăzuţi să pună în conflict pe Domn cu Mi
tropolitul. Nu se cunosc pârile şi acuzaţiile, d ar s-a p ă stra t justificarea
şi răspunsul «îm pricinatului», în 12 puncte. în s c u r t : a iu bit pe Domn,
şi-a făcut datoria, nu a re bogăţie, n-a râv n it nici stăreţie, nici episcopie,
r.iei m itropolie. A ceste trei slujiri, m ai ales, mi le-a d at D um nezeu pentru vrednicie şi p rin voinţa robului Său, C onstantin-V odă Brâncoveanu.
A răspuns cu lacrim i la in trig i şi şi-a d at seam a că de fapt pârâto rii do
resc scaunul lui A ntim şi clătinarea dom niei lui Brâncoveanu. Scrisorile
m itropolitului din 13 ianuarie şi 3 februarie 1712 su n t de fap t cea m ai
î'n ce ră m ărtu risire de dragoste creştină şi iubire de patrie. C onflictul
:ste, de fapt, pe plan m ai larg, o consecinţă a înfrângerii lui P e tru cel
Mare şi a plecării lui D im itrie C antem ir în Rusia (1711). Im ediat, g re
cii fanarioţi au ocupat T ronul M oldovei iar ierarh ii erau selectaţi d in tre
călugări greci sau grecofili.
A ntim a sim ţit pericolul m ult m ai devrem e decât B râncoveanu şi
:ot m itropolitul s-a opus, cu toată autoritatea, închinării m ănăstirilor
rom âneşti către locuri străine, dar era de acord cu oferirea de aju to are
fraţilor de p retu tin d en i (Locurile sfinte, M untele Athos etc.). Intrigile
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de la C urte şi influenţele nefaste ale ierarhilor greci pripăşiţi în Ţările
Rom âne au făcut să m âhnească pe m itropolit şi să-l abată de la înclina
ţiile sale cărturăreşti. Totuşi specialiştii şi ucenicii săi (Mihail Iştvanovici, G heorghe Radovici ş.a.) cu treierau lum ea ducând sau aducând li
teră şi utilaj tipografic din R ăsăritul sau din Apusul Europei.
Sim ţind, după u rle tu l lupilor, ierni grele, A ntim începe să se g ân 
dească la descătuşare. Cu ultim ele ven itu ri pe care le avea şi în urm a
«iertării» dom neşti, se hotărăşte, iar B râncoveanu este de acord, să ri
dice locaş sfâ n t p e n tru pom enirea sa şi p e n tru veşnică odihnă. Vedea
în aceasta un obol al său lăsat credincioşilor rom âni după o agoniseală
de douăzeci şi cinci de ani. Biserica şi incinta m ănăstirii, tipografia, casa
arhierească şi stăreţia au fost ridicate după propriile sale proiecte, gân
dite şi realizate întocm ai. L ucrările au d u ra t doi ani (1713— 1714), aşe
zăm ântul fiind pus sub ocrotirea T uturor Sfinţilor. Ce presim ţire... ! Se
lasă Aşezăm ânt...
In luna m artie a anului 1713, D om nul Constantin-V odă Brâncoveanu este m azilit. Este dus la Constantinopol. A cuzaţiile erau cele puse
pe seam a lui A ntim . D om nul, cu cei p a tru fii, este m artirizat (15 au
gust 1714). T rium fase u ra şi lăcomia. Se bucurau toate slugile netreb 
nice ale iadului. A profitat, p e n tru u n m om ent, Ş tefan Cantacuzino pus
dom n de către boierii vrăjm aşi lui Brâncoveanu. Noul dom n este uns,
sub am eninţări, de către A ntim . M itropolitul cere Dom nului «slobozenie
de dăjdii p e n tru preoţii şi diaconii ţărei» ; ceilalţi, străinii, prim eau.
Ştefan-D om nul — este scos din scaun şi sugrum at (1716). încep şi în
Ţ ara R om ânească dom niile fanariote şi o dată cu ele sistem atica închi
nare a m ănăstirilor rom âneşti. Preoţim ea se îm potriveşte. Nicolae Mavrocordat este trim is de tu rci dom n în scaunul Ţ ării Rom âneşti. Mitrofan de Nisa, duşm an de m oarte al lui Antim , reîncepe jocul iţelor.
Diavolul era cu el. M itropolitul A ntim sim te din nou singurătatea, izo
larea şi durerea. Credincioşii rom âni îl cinstesc ca pe u n sfânt, apropi
aţii ca pe un ocrotitor, ca pe u n m ucenic şi toţi îl socotesc u n înger tri
mis de D um nezeu să m ijlocească ap ărarea Ortodoxiei în vrem uri tul
buri.
In conflictele reizbucnite în tre turci şi im periali, austriecii câştigă
confruntarea şi p ă tru n d în O ltenia (1716— 1739). A ntim a lu at apărarea
creştinilor şi a locurilor unde păstorise. Boierii olteni aveau m are evla
vie la fostul lor chiriarh. Ierarh ii greci, ca şi noii stăpâni fanarioţi din
M oldovlahia şi Valahia, au acuzat pe m itropolit de tră d a re şi compli
citate cu im perialii şi m uscalii. M avrocordat a cerut m itropolitului să
urm eze în călătoria spre Istanbul. A ntim a evitat. Mai m ult, la înde
nul boierilor, m itropolitul A ntim a uns dom n pe m arele vornic Pătraş
Brezoianu. A doua zi s-a întors, însoţit de turci, Nicolae M avrocorda
A fost m ăcelărit Pătraşco, m ulţi alţi boieri au fost ucişi sau închiş1
A ntim a fost în cunoştinţat să fugă. El a răspuns : «Nu-m i voi p ă r1
turm a !» E ra luna lui G ustar (August, to t August). Şi-a o rânduit totul
Chem at la C urte, A ntim Ivireanul a fost op rit de soldaţii tu r '
dezbrăcat de haine, i s-a sm uls barba şi părul capului, a fost lovit
trâ n tit la păm ânt p e n tru a-şi «aminti» de cele ce a făcut, cum sp
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m artorul-cronicar M itrofan Grigoraş. întem n iţat, a fost obligat să-şi dea
demisia, fiind avertizat cu m oartea. N-a schiţat nici o îm potrivire. In
locul său a şi fost num it fanariotul M itrofan de Nisa. P atriarh u l ecum e
nic Ierem ia al III-lea l-a caterisit, lăsându-1 sim plu m onah pe m otivul
«canonic» că este revoluţionar, îm potrivitor m arii îm părăţii, că a în tre 
prins m eşteşuguri sabaniceşti şi m ulte altele şi să fie scos stră in u l A n
drei din ţara V alahiei şi trim is în m ănăstirea Sinai. A fost ucis pe drum
din ura fanarioţilor p rin sabia ienicerilor, apoi a fost legat şi a ru n cat în
apă, în TungLa (Mariţa), în sudul D unării, spre sfârşitul lunii lui Răpciune (Septem brie). S-a acred itat şi ideea, m ai aproape de adevăr, că
aruncarea tru p u lu i m artirizat a av u t loc în apa D unării sau chiar în apa
lacului Snagov. Nici A ntim -m itropolitul nu îm plinise 60 de ani.
Aşa au lu at sfârşit dom niile păm ântene şi începutul ocupării scau
nelor chiriarhale rom âneşti de către ierarhi străini. F anarioţii şi uneltele
lor ucigătoare, boierii lacomi, au p reg ătit m artiraju l fam iliei B rânco
veanu iar sutanele şi caftanele pline de in trig ă au p regătit m oartea
m artirică a celui m ai lum inat iera rh şi c ă rtu ra r al epocii brâncoveneşti :
tipograful, arhitectul, sculptorul, poliglotul şi slu jito ru l lui D um nezeu
şi oam enilor — A ntim M itropolitul.
S-a poruncit de către noii stăpâni, instalaţi de diavol şi slugile lui
in Ţ ara Rom ânească, să fie şters num ele m itropolitului din pom elnicul
m ănăstirii Antim . Averea să fie îm prăştiată. M anuscrisele şi actele sale
să fie arse, iar hrisovul dom nesc să nu-1 am intească. D idahiile sale
(adică predicile-lecţii p e n tru credincioşii rom âni) au fost ascunse şi ci
tite cu lacrim i şi la lum ina feştilei p rin chiliile celor ce-1 pom eneau şi-i
sim ţeau m ijlocirea. T estam entul (Aşezăm ântul) p e n tru m ănăstirea sa,
capetele de poruncă (32) au răm as neclintite în conştiinţa şi viaţa obştii.
El lăsa o m oştenire u riaşă în patrim oniul naţional şi universal.
O
sută de ani, până la T udor V ladim irescu (1821), nu a fost voie
să se am intească de «procletul», caterisitul A ntim . Şi abia după altă
sută de ani (1918), A ntim a fost recunoscut ca sfân t şi m artir.
Venind din p ărţile Vâlcii unde a p ăsto rit Sf. Ierarh A ntim , Ju stin ian -p atriarh u l a propus canonizarea m arelui m itropolit ca şi a fam i
liei B râncoveanu (1950). A uzind bolşevicii, pe de o p a rte şi grecii, pe de
altă parte, au oprit cucernica iniţiativă, dar nu s-a ren u n ţa t la ea. Abia
după zece ani, p a triarh u l ecum enic A tenagora al Constantinopolului, la
justificarea şi insistenţa ierarhilor rom âni, a ridicat ruşinoasa anatem ă
de pe sufletul m arelui iera rh şi a fam iliei B râncoveanu (8 M artie 1966).
D orinţa sfântă a p a triarh u lu i Ju stin ia n de canonizare a sf. Ierarh A ntim
Ivireanul a satisfăcut-o însă S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
iar actul a fost consacrat solem n de către P rea F ericitul P ă rin te Teoc
tist, P a tria rh u l Rom âniei, în biserica «Sf. Spiridon-Nou» din Capitală,
la 21 iunie 1992, la m orm ântul lui C onstantin-V odă B râncoveanu (Sf.
Gheorghe-N ou B ucureşti, 15 august 1992, la m ănăstirea H urezi, 16 a u 
gust 1992) şi la biserica m ănăstirii A ntim (27 septem brie 1992). P rin
aceasta s-a săv ârşit u n act de d rep tate om enească, o fierbinte dorinţă
creştinească şi rom ânească şi s-a deschis cerul m ilostivirii lui D um ne
zeu p e n tru rom âni şi întreaga creştinătate.
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In seara zilei de sâm bătă 26 septem brie s-a săvârşit, ca de obicei
slujba privegherii. A ceastă slujbă ca şi ultim ul parastas în m em oria ctito ru lu i-m artir, A ntim Ivireanul, au fost săvârşite de P. S. Episcop Ro- ]
m an, vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor, în co n ju rat de un sobor alcă
tu it din slujitorii ei diaconii m ănăstirii, în fru n te cu P. Cuv. Arhim .
Sofian Boghiu.
în cuvântul de m ângâiere, ro stit după oficierea parastasului, P. S.
Episcop Rom an a vorbit credincioşilor prezenţi despre viaţa duhovni-1
ceaşcă şi rolul acesteia în lum e şi în obştea m onahală. M ănăstirile noas
tre, a subliniat P. S. Sa, au ţin u t totdeauna rânduiala Sf. P ă rin ţi şi au
săv ârşit slujbele după tipicul alcătu it de trăito rii m onahi.
P rin tre!
aceste obşti a tâ t de căutate de credincioşi, şi aşezată în cen tru l C apita-j
lei Rom âniei, se înscrie şi m ănăstirea Antim . Aici s-au săvârşit toatea
după lăsăm intele ctitorului, A ntim M itropolitul. în acest context s-au l
subliniat câteva tră să tu ri de ascultător şi m onah ale lui A n d re i-A n tim j
m artiru l de m ai târziu.
La slujba de priveghere şi la parastas au fost de faţă : Prea Feri- 1
citul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de PP. SS. Episcopi-vicari patriar-J
hali Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul. După otpust, s-a oferit ere
dincioşilor artos de la priveghere şi colivă de la slujba parastasului.
Dum inică, 27 septem brie 1992, când se prăznuieşte şi Sf. Mucer
Calist, încă din zorii zilei, m ulţim ea de credincioşi se în d rep ta spre
n ăstirea A ntim . S lujba s-a săvârşit în faţa bisericii. Din soborul de slt
jitori au făcut p a rte : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S.
tropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei, I. P. S. A rhiepiscop Vasile
Târgoviştei şi M uscelului, P. S. Episcop G herasim al Râm nicului, P.
Episcop Calinic al A rgeşului, PP.SS. Episcopi Nifon şi Teofan, vica
p atriarh ali, P. S. Episcop Rom an, vicarul A rhiepiscopiei Bucureştilc
P. S. A rhiereu Casian, vicar al Episcopiei D unării de Jos, P. S. Episcc
pensionar, V alerian Z aharia, num eroşi preoţi şi diaconi. De rem arca
toţi slujitorii din sobor au slu jit sau oficiază în sfân ta m ănăstire. Re
ponsabilitatea desfăşurării în bune condiţii a cerem oniei a avut-o
Cuv. A rhim . Sofian, stareţu l m ănăstirii Antim.
La vrem ea potrivită, după c itirea pericopei din S fânta Evanghe};
I. P. S. M itropolit D aniel a vo rb it credincioşilor despre p u terea ct
ţitoare a credinţei. L uând exem plul vindecării leprosul'ui de către Mâ
tuito ru l H ristos din pericopa evanghelică a zilei, I. P. S. Sa a apelat
interesante exegeze, a ră tân d că toţi suntem , în tr-u n fel sau altul, ni$
leproşi şi este necesar să ne vindecăm . Făcând aluzie la «lepra ateist
fostul slujitor al m ănăstirii şi consilier la R elaţiile e x tern e bisericeşti,
îndem nat pe toţi să se reînnoiască, să-şi cureţe sufletul de trecut...
dovadă a în ceputului-bun este şi canonizarea sfinţilor rom âni, dova
reaşezării în graniţe sfinte a evlaviei străbune şi a cinstirii trăito rii
sfinţi şi cuvioşi, dom ni şi ierarhi, cum este Daniil S ihastrul, Ş tefan
M are, fam ilia B râncovenilor şi M artirul-m itropolit A ntim , cel prăznn
astăzi.
în continuare, I.P.S. Sa a vorbit despre m ijloacele de sfinţire, înt
care la loc de cinste se înscrie venerarea sfinţilor, m odele p e n tru noi
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trăiri în Hristos. P rin sfinţi, D um nezeu ţine lum ea şi sfinţii su n t ju d e 
cători (I Cor. VI, 2). D ând slavă lui D um nezeu şi cinstire M artiruluiierarh, I. P. S. Sa a felicitat pe credincioşii a tâ t de evlavioşi ai m ănăs
tirii, asigurându-i că acum au linişte şi pace în rugăciune şi siguranţă în
m ijlocirea ctito ru lu i-m artir ca şi a fam iliei Brâncovenilor. De fapt, aceş
tia au adus aici p ărţi din m oaştele celor 40 M ucenici şi au ridicat acest
sfânt locaş, socotit o culm e a artei brâncoveneşti, în cinstea «T uturor
Sfinţilor»... p rin tre care, în P rovidenţa divină erau înscrişi deja cei pe
care noi ne-am învrednicit să-i canonizăm. G lasul lor «striga» de m ult
in sufletul credincioşilor. Abia astăzi s-a auzit, şi, însoţiţi de acest glas,
să săvârşim S fânta Je rtfă în Casa D om nului, zidită de ei.
C uvântul I. P. S. D aniel a fost ascultat cu m are bucurie sufletească,
mai ales că m ulţi credincioşi de faţă avuseseră duhovnic pe cel ce le p re 
dicase.
S lujba solem nă a Sfintei L iturghii a continuat. R ăspunsurile au fost
date de corul m ănăstirii A ntim condus cu recunoscuta-i com petenţă de
către m aestrul Pantelim on Frunză.
La sfârşitul Sfintei L iturghii, la îndem nul Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, P. S. Nifon Ploieşteanul, episcop-vicar patriarh al, a
dat citire A c tu lu i sinodal de canonizare a sfân tu lu i iera rh -m a rtir A ntim
Ivireanul :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI ŞI PATRIARH AL
BISERICII ORTODOXE ROMA NE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPT CREDINCIOŞILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMANE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
IAR DE LA NOI PATRIARIilCEŞTI BINECUVÂNTĂRI.

S fâ n ta Biserică d in tru în cep u t i-a avut întru aleasă cin
stire pe S fin ţii Apostoli şi pe Mucenici. După cuviinţă i-a aşe
zat în ceata sfinţilo r şi pe ierarhii care au strălucit p rin vie
ţuirea lor cea d up ă D um nezeu.
Din rândul acestora, S fâ n tu l S in o d al Bisericii noastre
dreptm ăritoare a găsit cu cale să ridice la cinstea cuvenită şi
să rânduiască în ceata sfin ţilo r şi pe părintele n ostru ierarh
şi m artir, A n tim Ivireanul.
«Vistierie de daruri, ca un p o m răsădit lângă izvoarele
apelor» şi trim isu l lui D u m n ezeu din îndepărtata Ivirie în pă
m â n tu l românesc, A n tim Ivireanul s-a dăruit cu toată fiinţa
slujirii Bisericii şi n ea m u lui românesc.
în m u l ţ i n d talantul dăruit de D um n ezeu şi arătându-se ca
un neînfricat apărător al dreptei credinţe A n tim Ivireanul a
stat m ărturie tare şi pavăză statornică îm p otriva necredincio
şilor. R ugător către D u m n ezeu p e n tru m ântuirea păstoriţilor
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săi, lu m in a tu l şi n eobositul ierarh A n tim a slu jit Biserica
noastră ca m onah, egumen, episcop şi m itropolit, în tru toate
făcându-se tu tu ro r pildă.
în v ă ţă to r al dreptei cinstiri de Dumnezeu, laudă a arhi
ereilor Ţării R om âneşti, podoabă a cărturarilor şi dulce grăi
tor al înţelepciunii dum nezeieşti, în prea fr u m o s u l grai rom â
nesc, s-a arătat părintele n o stru A n tim Ivireanul, în bogata
şi rodnica sa activitate de tipograf, scriitor, creator de artă,
predicator, slu jito r şi m are p ă sto r de suflete.
î n toiul acestor înălţătoare lucrări, în u rm a unor uneltiri
pizm uitoare, m itro p o litu l A n tim Ivireanul a fo s t scos din
scaunul vlădicesc şi silit să ia calea martiriului. P entru sta
tornicia lui în dreapta credinţă, a îndurat m ari necazuri şi
ch inu ri şi chiar m o arte mucenicească p e n tru Hristos. T rup ul
său, ciopârţit de necredincioşii păzitori turci, a fo s t aruncat
în apele Tungiei, un afluen t al râului Mariţa, care i-au p u rta t
lacrimile şi sângele m ucenicesc spre ţărm urile îm părăţiei ne
m uritoa re şi veşnice a lui D um nezeu.
Părintele n o stru ierarh A n tim Ivireanul, socotit fiin d în
ceata sfin ţilor ca m ă rtu risito r şi m artir p e n tru dreapta cre
dinţă în evlavia credincioşilor, încă din clipa săvârşirii sale
m artirice şi u rm ă to ri fiin d noi obiceiului sinodal, p rin che
marea în a ju to ru l n o stru a p u terii Celui Prea înalt, în Treim e
închinat,
HOTĂRÂM:
începând ca acest curgător an al m ântuirii, 1992, părintele nostru
ierarh Antim, m itropolit al Ţării Româneşti, să se num ere în ceata sfin
ţilor şi să se cinstească după toată rSnduiala bisericească fiind înscris
în calendarul Bisericii noastre, în sinaxar şi m ineie ca «Sfântul
1 er a r h M a r t i r
A n t i m
I v i r e a n u l » , în ziua de 27 septem 
brie.
De asem enea, mai rânduim ca viaţa, slujba şi icoana Sfântului să
se tipărească şi să iie prim ite cu evlavie de către dreptm ăritorii creş
tini. Icoana purtând chipul Sfântului Ierarh M artir Anlim Ivireanul să
fie aşezată în biserici la locul potrivit cetei sale, iar când se vor zidi
biserici noi, acestea să-şi poată lua ca hram şi num ele acestui sfânt.
Şi pentru ca să sporească evlavia credincioşilor cetăţii Bucureşti
lor, mai rânduim ca bisericii m ănăstirii Antim să i se adauge şi hra
mul «Sfântul Ierarh M artir Antim Ivireanul».
Intru deplina statornicire a celor pe care le-am rânduit tn această
zi, în chip sinodal şi canonic, am întocm it şi întărim
cu sem năturile
noastre acest
Tomos de canonizare a Sfântului Ieraih M artir Antim
Ivireanul, pe care îl aducem la cunoştinţa credincioşilor şi preoţilor Bi
sericii O rtodoxe Române.
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Dat în Bucareşti, anal m ântuirii 1992, luna iunie, ziua a douăzecea.
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.

După citirea Tom osului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
pit cu aghiazm ă icoana Iera rh u lu i-m artir A ntim şi a înfăţişat-o crecioşilor, făcând cu ea sem nul Sf. Cruci. Cei de faţă au îngenunchiat
d slavă lui D um nezeu şi cerând iertare p rin m ijlocirea Sf. Ierarh
tim.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a d at cuvânProfesorului Gh. H araşvili, conducătorul delegaţiei M inisterului în "ţâm ântului şi C ulturii din G ruzia. V orbitorul a p rezentat în tâistătăto ui Bisericii O rtodoxe Rom âne, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
jul S anctităţii Sale Ilie, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe a Georgiei, în
se exprim ă bucuria şi satisfacţia p e n tru m area sărbătoare a Bisericii
ori din Rom ânia. Mai m ult, se spune în M esaj, sărbătoarea credincioui popor rom ân este şi sărbătoarea credincioşilor noştri, fiindcă un fiu
poporului n o stru a ajuns m are iera rh în Ţ ara Rom ânească, iar acum
.e sfântul şi m artiru l tu tu ro r. S untem a lă tu ri de Dvs. cu toţi ierarhii
credincioşii noştri, tim pul şi spaţiul n u ne-au d esp ărţit şi nu ne vor
p ărţi niciodată... D um nezeu este preaslăvit p rin sfinţii Săi, încheie
ea F ericitul P a tria rh Ilie al Georgiei.
Apoi, vorbitorul, plin de em oţie şi cu lacrim i în ochi, în treru p ân d de~ri firul cuvântării, s-a a ră ta t nevrednic de a fi prezent aici în m om en
tul dum nezeieştei şi înălţătoarei slujbe a Liturghiei solem ne în cinstea
Sf. A ntim , — m artir şi m itropolit. «Cum să n u trăieşti în cer, aici în
Rom ânia şi aici în locaşul sfân t ridicat de A ntim , eu şi însoţitorii, când
«imţim m inunea credinţei şi frăţietăţii în tre rom âni şi georgieni, creştini
de două m ii de ani, ortodocşi destoinici şi p atrioţi înflăcăraţi. Aici am văz ut-una-E uropa şi Asia, fiindcă Rom ânia n u-i izolată, ci este o p u n te veş
nică. Iată o m inune a zilelor noastre, tră ită aici, d ar m ulţi nu o pricep şi
chiar o refuză, alergând după iluzii, după dum nezei străini».
In continuare, vorbitorul s-a re fe rit la câteva m om ente culturale ale
Georgiei, stim ulate şi concretizate dato rită activităţii lui Ivireanu : prim a
tip ă ritu ră a L iturghierului în lim ba georgiană, săvârşită în B ucureşti,
întâia tipografie d ăru ită de m itropolitul A ntim Georgiei şi organizată la
Tiflis (Tbilisi de astăzi). C rearea lim bii liturgice şi a predicii bisericeşti,
reînnoirea lim bii poporului pleacă de la M artirul-m itropolit. în dom eniul
sculpturii, picturii, arh itectu rii, cel canonizat de Biserica Ortodoxă şi
sfânt com un, a fost şi răm âne început bun. Iată atâtea chem ări, îndem 
nuri şi m otive care ne-au înduplecat sufletul şi ne-au în d rep tat paşii la
B ucureşti, în această zi a tâ t de binecuvântată, a încheiat vorbitorul.
M ulţum ind oaspetelui georgian p e n tru frum oasele cuvinte şi aprecieri
la adresa Bisericii noastre şi a m arelui ierarh canonizat, aprecieri cu
prinse a tâ t în m esajul S anctităţii Sale, Ilie al Georgiei, cât şi în cuvântul
propriu, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a ro stit un bogat cuvânt
de în v ăţătu ră, continuând în v ăţătu rile expuse în predica rostită im ediat
după citirea Sfintei Evanghelii. Prezentăm în continuare reunite, cele
două p ărţi ale însufleţitei cuvântări a Prea Fericitului Părinte Patriarh
T e o c tist:
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A m săvârşit astăzi pom enirea S fâ n tu lu i Ierarh A n tim , a vieţii şi
operei sale, precum şi cinstirea m artirajului său, prin înscrierea num elui
în rândul sfinţilor rom âni. T em eiul canonizării m itropolitului A n tim Ivi
reanul îl aflăm pe larg descris în A ctul sinodal, în care i s-a aşezat ca zi
de pom enire 27 septem brie. M onah, preot, ierarh şi m itropolit al Ţării
Rom âneşti, păstorind Biserica în tim pul dom nitorului m artir C onstantin
Brâncoveanu, S f. Ierarh A n tim a sporit zestrea dată lui de D um nezeu,
căruia i-a închinat toată viaţa. A iu b it oamenii şi i-a slujit, le-a predicat
Evanghelia lui Hristos, a com bătut abuzurile mai m arilor zilei ca şi Sf.
Ioan Gură de A u r, a răspândit cuvântul lui D um nezeu prin numeroase
cărţi, a su ferit p e n tru adevăr şi dreptate cu preţul vieţii, fiin d om orât în
drum spre C onstantinopol şi ne-a lăsat ctitoria sa, în cinstea ((Tuturor
Sfin ţilo r», m ănăstirea A n tim .
Cine dintre fiii şi fiicele Bisericii noastre din B ucureşti n-a păşit pra
gul acestei m ănăstiri p entru alinare sufletească şi p en tru spor duhovni
cesc ? Câţi dintre ei n -au găsit aici mângâiere în vrem u ri de restrişte, de
prigoană, de su p ă ră ri! In tim p u l bom bardam entelor, şi după aceea, în
vrem ea dictaturii com uniste, fiicele şi fiii din m u lt năpăstuita noastră ca
pitală au aflat în biserica aceasta, îm preună cu părinţii ei slujitori, nă
dejde, curaj şi răspuns frăm ântărilor sufletelor şi inim ilor lor zdrobite.
A ici a ars neîn treru p t flacăra D uhului S fâ n t şi a lu m in a t şi întărit
sufletele tuturor. în această m ănăstire, ctitorită de cel pe care-l prăznuim
astăzi, S fâ n tu l Ierarh M artir A n tim Ivireanul, în anii aceia grei, când din
spre răsărit a năvălit avalanşa bolşevism ului, ardea Rugul cel aprins,
Rugul cel ce nu se m istuia, puterea Maicii D om nului. Aici, credincioşi,
intelectuali, preoţi, călugări, se întâlneau săptămână de săptăm ână şi se
rugau, discutau şi se îm bărbătau u n ii pe alţii în duhul m arelui ctitor al
acestei m ănăstiri. M ulţi dintre ei, dacă nu chiar toţi, au plătit cu ani grei
de suferinţă, cu ani lungi de tem niţă, curajul de a fi în fru n ta t, chiar
tainic, în rugăciune, în contem plaţie dumnezeiască, dictatura şi necre
dinţa.
M ănăstirea aceasta s-a arătat de-a lungul vrem urilor, într-adevărt
izvor de m ângâiere, izvor de îm bărbătare, datorită acestui m are ierarh,
A n tim cel din Iviria, ctitorul ei, pe care voievodul C onstantin Brănco
veanu l-a adus de la Constantinopol, aşa cum a procedat şi cu alte m ulte
şi însem nate personalităţi talentate care i-au îm podobit dom nia cu opsr
de cultură. Intre ei îl ved em pe tânărul A ndrei, georgian, ce va prim i i
în călugărie num ele de A n tim . Pe acesta, iubitorul de frum os şi de cre
dinţă, dom nitorul C onstantin Brâncoveanu, l-a rânduit m ai întâi stai
al m ânăstirii Snagov, unde a ostenit p en tru buna chivem isire a sfântul
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, a rostuit teasc tipografic făcând să radieze de aici lum ina cărţii învrem e când scrisul românesc, care începuse deja să mijească sub
' dorirea înaintaşului său, m itropolitul Teodosie, de asemenea mare perw lita te în Biserica noastră, se lupta să biruiască cuvântul românesc şi
afirm e frum useţea lim bii rom âneşti. La tem elia acestei biruinţe a stat
activitatea tipografică a lui A n tim de la m ănăstirea Snagov. P reluin-i însuşirile, dom nitorul C onstantin Brâncoveanu şi D ivanul Ţării l-au
zat episcop la Râm nic, unde, din nou, a strălucit prin evlavie, prin tiire de cărţi şi p rin chivernisirea înţeleaptă a eparhiei. După p u ţin tim p,
wutropolitul Teodosie fiin d chem at la D om nul, episcopul A n tim de la
Bâm nic a fo st adus la cârma M itropoliei Ţării Rom âneşti. A tâ t la Târgovişte, cât şi la B ucureşti, m itropolitul A n tim a continuat această activi
tate sfântă p en tru neam ul nostru, de prom ovare a scrisului românesc, a
x r is u lu i teologic în prim ul rând, im prim ând 63 de cărţi, socotite de mare
tisem n ă ta te literară, teologică şi filosofică. De m are adâncime şi pătru n 
dere practică, opera sa despre preoţie, despre virtu ţile creştineşti, despre
paza rânduielilor bisericeşti, predicile şi om iliile, adresate boierilor şi
dom nitorului, îl arată ca pe u n m ânuitor iscusit şi talentat al verbului
românesc, al frazei şi al transm iterii m esajului divin. Ca părinte su fle 
tesc, S f. Ierarh A n tim a stăruit în cuvântările şi scrierile sale asupra as
pectelor celor m ai actuale care frăm ântau ortodoxia din Transilvania ani
lor săi, aflată în plină prim ejdie de puterea lumească a îm părăţiei Ilabsburgilor catolici, rupând p rin silnicie, în anul 1699, unitatea crcdincioşilor
ardeleni. Călăuzit de D uhul S fâ n t, m arele ierarh a tipărit cărţi pentru
Transilvania şi a încurajat pe fraţii rom âni ardeleni, precum făcea, cum
bine ştiţi, şi voievodul C onstantin Brâncoveanul.
Iubitor al neam ului din care a vlăstărit şi al trebuinţelor Bisericii
din Iviria, a pu rta t grijă şi de tipărirea cărţilor bisericeşti în lim ba aces
tui popor. In acest scop, a trim is pe ucenicul său, tipograful M ihail, la
Tbilisi, p entru a im prim a cărţi şi a dăruit litere tipografice patriarhu
lui Atanasie al A ntiohiei, cu care s-au tipărit la A lep cărţi în lim ba
arabă, care s-au răspândit apoi în toată Siria.
Toate aceste cărţi ale m itropolitului A n tim , su n t comori ale cul
turii neam ului nostru, ale teologiei şi de aceea ele trebuie să fie retipă
rite, fiin d m ereu actuale. N u este de ajuns ca ele să fie num ai la înde
mâna cercetătorilor, ci trebuie să fie cunoscută frum useţea gândirii antim ice, profunzim ea şi puterea ei de pătrundere. Tineretul şi şcolărim ea de astăzi de vor citi predicile sale vor răm âne ferm ecaţi atât de
conţinutul cât şi de form a lor de exprim are.
S fâ n tu l m itropolit A n tim şi-a încoronat viaţa prin zidirea acestei
m ănăstiri închinată «Tuturor S fin ţilo r». Dar fericitul ctitor a lăsat şi
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rănduială p e n tru ajutorarea săracilor, nevoiaşilor, tinerilor în general,
fete şi băieţi. El n-a u ita t pe bolnavi, pe bătrâni, pe cei scăpătaţi şi lip 
siţi de hrana cea de toate zilele. S-a gândit şi la pregătirea viitorilor slu
jitori ai Bisericii, în fiin ţâ n d aici, în m ănăstire, şcoală p entru preoţi şi
o tipografie.
Iată ce m are dar ne-a v e n it din Gruzia, u n fiu al acestui neam no
bil către care să îndreptăm în clipele acestea u n gând curat de recu
noştinţă. A m in vita t la solem nitatea de astăzi pe Sanctitatea Sa Catolicosul şi Patriarhul G ruziei, Ilie al II-lea, care ne-a răspuns că nu poate
veni, dar sufleteşte este cu noi. Cinematografia naţională a G ruziei în 
registrează slujba de astăzi punând film u l la îndem âna credincioşilor
ivireni. Le îm părtăşim lor, clerului, Sfâ n tu lu i Sinod al Bisericii Gruziei
dragostea şi preţuirea noastră şi rugăm pe B u n u l D um nezeu, în faţa
ctitoriei sfin te a m itropolitului A n tim , să-i ajute şi să-i izbăvească de
toate necazurile şi suferinţele p rin care trec, asem enea fraţilor noştri
de pe cele două m aluri ale N istrului.
Iu b iţi credincioşi, viaţa noastră se desfăşoară, în bucuria şi lum ina
D uhului S fâ n t, şi în durerea jertfelor de vieţi care încă se adaugă in
lum e p e n tru adevăr, p e n tru dreptate, pentru zdrobirea răului. Curge
sânge şi în Gruzia, sânge m artiric, ca şi la fra ţii noştri de peste Prut,
care se jertfesc p e n tru adevărul dum nezeiesc, p e n tru dreptatea româ
nească. Fără suferinţă, fără jertfă m artirică n u poate exista biruinţă şi
înviere.
Ierarhul pe care-l sărbătorim astăzi, şi în faţa icoanei căruia ingenunchem cu sm erenie, este ierarhul m artir, printre atâţia alţii, care
l-au precedat şi care l-au urm at, sfin ţi şi m ărturisitori născuţi, crescuţi
şi sfin ţiţi pe păm ântul străbun. A m putea spune că înaintaşii noştri am
v ieţu it în lum ina şi com uniunea sfinţilor.
Să ne ajute B u n u l D um nezeu, iu biţi fraţi şi surori, să se ivească
să se răspândească în tre noi d in ce în ce m ai m u lt lum ina aceasta. SS
ne ajute B u n u l D um nezeu ca fiecare dintre noi, cei de la S fâ n tu l Altar
sau din locul în care vă aflaţi în Biserică sau în toate felurile de lucr
ale v ie ţii păm ânteşti, să folosim talentul şi darul ce n i l-a dat Dum
zeu p en tru zidirea su fle tu lu i şi a culturii. Să-l slăvim pe D um nezeu
să-L rugăm să ajute Biserica şi pe noi cei care su n te m chem aţi în r
punderea cea păstorească. Ca sem n de închinare, ca sem n de evla
am săvârşit astăzi proclamarea canonizării S fâ n tu lu i Ierarh A n tim
credinţa că B u n u l D um nezeu ne va ajuta p en tru rugăciunile şi mi]
cirile lui.
Credinţa noastră a fo st răsplătită de B unul D um nezeu care ne
ajutat ca m ănăstirea A n tim să fie oază de rugăciune şi de com uniune
credincioşilor din B ucureşti. In exterior, ea a ieşit rănită din anii
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dictatură com unistă. S u n te m încredinţaţi că S fâ n tu l Ierarh A n tim a
tit-o, căci, în urgia care se pornise în ju ru l nostru, când au fo st de!ate biserici şi clădiri de m are valoare, m ânăstirea ca o navă încărcu toate fru m u seţile cereşti a scăpat rănită. O latură a incintei,
vedeţi, aproape că a dispărut. 1 s-a răpit echilibrul arhitectonic
eput personal de ctitorul său.
M âinile sfâ n tu lu i m itropolit A n tim care hirotoneau, binecuvântau şi
.îeau, m âinile şi degetele sale s-au arătat pline de har şi în lucrările
“■oioase ale tipografiei. Rugăciunile liturgice erau, în tr-u n fel, contie la culegerea şi aşezarea cuvintelor şi ornam entelor în pagină sau
întocmirea proiectelor ctitoriei sale. Tiparul este o slujire preţioasă
Biserică şi n u fără înţeles, tiparul nostru în general a fost o compotă a m ănăstirilor sau a centrelor eparhiale.
A tâ ta râvnă a a v u t în editarea de cărţi S fâ n tu l A n tim , v e n it din
â «depărtata Ivirie, încât el s-a identificat cu fiin ţa noastră spirituală. Ca
m fiu al acestui păm ânt, el a ridicat aici nuinăstire, pe locul unei m ai
9 tch i biserici cu hram ul S f. Nicolae şi a înzestrat-o apoi atât de prevăacxor şi atât de pilduitor p entru noi cei de astăzi, ca sfântul locaş să
rtdeplinească m isiu n i m isionare şi caritative.
A ici ne aflăm pe urm ele paşilor m itropolitului A n tim şi din fiecare
figură arhitectonică sau sculptură se desprinde chipul său îm bunătăţit.
Toate îl arată a fi în istoria Bisericii noastre de o rară vrednicie şi de o
n a re înzestrare intelectuală şi practică. Spre a apăra pe credincioşi,
marele ierarh a alcătuit şi a dat la lum ină cărţi de mare valoare teolo
gică, dintre care unele se păstrează şi astăzi ca relicve sfin te pentru
cultura noastră naţională. Dacă adăugăm aria de răspândire a cărţilor
tipărite la m ănăstirea Snagov, la Episcopia Râm nicului sau aici la Bucureşti, ne dăm seama de înrâurirea binefăcătoare a strădaniilor m itropo
litului Ţării Rom âneşti. Şi aceasta în anii dom niei m artirului dom nitor
C onstantin Brâncoveanu, apărătorul Ortodoxiei în Transilvania. A m â n 
durora D um nezeu le-a dăruit cununa sfinţeniei.
Iată cum răsplăteşte D um nezeu suferinţa şi nedreptatea, îndurate
p en tru adevăr, făcând din tânărul A n d rei din Iviria, prigonit p entru cre
dinţa, p en tru neam ul său, căzut în robie la otom ani de unde voievodul
C onstantin Brâncoveanu l-a răscum părat şi l-a adus la curtea sa. Se
ştie că el a fo st înconjurat de învăţaţi din răsărit şi din occident im p ri
m ând dom niei din Ţara Românească expresii artistice şi un stil propriu
în arhitectură, pictură şi în general în cultura tim p u lu i său, binecunos
cutul stil brâncovenesc. In acest curent, m itropolitul A n tim îşi are rolul
său foarte im portant. M ânăstirea în care ne aflăm este o m ărturie stră
lucită. Pe lângă aceasta, el a ctitorit şi o cultură în dom eniul tipăririi
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cărţilor bisericeşti şi a rânduit ca la altarul zid it de el să n u înceteze
niciodată rugăciunea. M ănunchiul de slujitori, părinţi şi fraţi, înalţă zil
nic la sfântul altar m ulţu m ire şi rugăciune către B u n u l D um nezeu.
S u n te m buctiroşi să ştim că-l avem aici, la m ănăstirea A n tim , pe
părintele Sofian Boghiu, cunoscut bucureştenilor şi ţării întregi. A fost
totdeauna dorit şi in alte părţi, dar D um nezeu a rânduit să rămână pe
loc şi îl va ajuta să strângă aici u n m ănunchi de ucenici, de tineri m o
nahi care să-l sprijine şi care să continue viaţa duhovnicească in ctitoria
m itropolitului A n tim .
N u ştim unde vor fi rămas m oaştele acestui m artir al Bisericii noas
tre, m itropolitul A n tim Ivireanul, dar ştim că această ctitorie a sa, înăl
ţată la începutul secolului al X V III-lea , atât de tem einică, a însem nat
p entru noi o zestre sfântă, a însem nat izvor de apă vie, atât pentru
setea de rugăciune a credincioşilor, cât şi pentru cultura noastră în se
colele care au urm at. Iacob P utneanul tipărea la Iaşi cărţi de învăţătură,
abecedare şi predici, inspirându-se din cuvântările şi din prefeţele căr
ţilor lui A n tim Ivireanul. Exista, deci, o unitate de gândire şi de sim 
ţire românească încă de pe atunci la care a contribuit S f. Ierarh A n tim .
Pastoralele sale erau cerute de preoţii şi credincioşii din Braşov, din.
Ţara Bârsei şi din Ţara Făgăraşului, acolo unde agenţii catolici se nă
pusteaţi asupra dreptcredincioşilor ortodocşi români p entru a-i atrage la
uniaţie. C uvântul său a sădit tărie, curaj şi nădejde în inim ile credincio
şilor ardeleni, care din m ila lui D um nezeu, in ciuda violenţelor proze
litism u lui au rămas statornici pe făgaşul Ortodoxiei noastre sfinte.
Aceleaşi problem e, cum vedeţi, ne bântuie şi acum , ca şi atunci,
vrem ea S fâ n tu lu i Ierarh A n t i m : aceeaşi trezire trebuie s-o avem
astăzi, p en tru că su n t în pericol tinerii, su n t în pericol copilaşii în fa.
asaltului unor curente vătăm ătoare ce ne vin atât din Occident, cât .
din O rient, cu orientări religioase din cele m ai ciudate, m ai neinţele
căutând să întineze sufletele creştinilor, ale bieţilor noştri creştini c
abia au scăpat din robia babilonică a celor 40 de ani de com unism şi
ateism şi se văd supuşi la insistente presiuni din partea unor necun
cători ai credinţei noastre, a unora care n u ştiu ce înseam nă Ortodo.
ce înseam nă m artir, ce înseam nă icoană, ce înseam nă biserică, ce i
seamnă viaţă filocalică. A ceşti predicatori n u ştiu că în Ortodoxia
mânească viaţa filocalică n-a fo st trăită num ai de călugări, de pări
din m ănăstiri, de S f. Cuv. Daniil Sihastrul, de Nicodim cel S fin ţit de
Tism ana şi de alţii ca ei, ci, această vieţuire în Hristos, pentru El
p entru sem eni, a fo st îm brăţişată de credincioşii Bisericii noastre,
serica a p reţu it totdeauna fru m u seţile căm inului şi fam iliei român
care trebuie să fie o mică biserică în Biserica cea una, sfântă, sobo
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şi apostolească. D in această m ică biserică a căm inului românesc
răslit sfin ţii m artiri, m ărturisitori, eroi, v ite ji şi grăitori de D um din neam ul nostru. Pe u n ii dintre aceştia, Biserica i-a canonizat
a acestui an. Din num ărul lor face parte S f. Ierarh A n tim şi S fin 'ncoveni.
M ănăstirea aceasta străbate valurile lum ii ca o corabie; o corabie
ă şi izbăvitoare. Să o cercetaţi cât m ai des. Să v e n iţi să vă rugaţi
stăruiţi în rugăciune, cunoscând că n u totdeauna rugăciunea îşi
ro roadele în felu l în care am dori noi. P entru aceasta S fin ţii Părinţi
învaţă că ea trebuie să fie însoţită de credinţă puternică, de iubire,
curăţenie sufletească şi de răbdare. Orice fel de rugăciune, oricât de
ă ar fi, n u răm âne fără răspuns bun în faţa lui D um nezeu. Să v eaici, acum , în libertate, aşa cum veneaţi în vrem urile de restrişte,
’ cu greu pu tea m să înălţăm rugăciuni, când cei care intrau în biră să se închine, să se cunune sau să se boteze riscau să fie pedep, să-şi piardă locurile lor de m uncă, cum au fo st atâtea cazuri dureşi cu urm ări grele. Trebuie să fim însă cu m are grijă. A vem , cti
l lui D um nezeu, libertatea sfântă, dar se cade să avem şi răspuna ca această libertate sfântă să fie folosită, prin vrednicia noastră,
e zidirea trup u lu i Bisericii O rtodoxe Rom âne, spre păstrarea credinnoastre străm oşeşti, a u n ităţii şi integrităţii ei.
A m ţinut, iubiţii m ei, ca astăzi să ne plecăm genunchii în acest Sf.
aş şi să arăt de câtă preţuire se bucură m ânăstirea A n tim şi slujii ei. Prea S fin ţiţii episcopi N ifon şi Teofan, cu reşedinţele la această
năstire, participă la slujbe îm preună cu credincioşii şi cu părinţii
năstirii, aşa cum m -a m bucurat să fac şi eu în urm ă cu 42 de ani, lo’nd aici tim p de 13 ani. M -am rugat la altarul ctitoriei Sfâ n tu lu i MarA ntirn şi m -am folosit foarte m u lt de rugăciunile pe care le-am înălt către B unul D um nezeu. Acestea m i-au fo st zid de apărare în toate
volburările pe care le-am a v u t în tim p u l slujirii m ele în S fâ n ta noas
tră Biserică Ortodoxă Română. N u în u ltim u l rând ţin să vă m ulţum esc
fi dum neavoastră, credincioşilor, p entru că ştiu câtă durere aţi încercat
la demolarea bisericilor din B ucureşti, unele din apropiere. Rana este
bică vie în sufletele noastre. Vă m ărturisesc toată preţuirea mea, a ie
rarhilor, a părinţilor slujitori. Îm preună să rugăm pe Bunul D um nezeu,
pe Sfântul sfin ţitu l M ucenic A n tim să ne ocrotească pe to ţi cu sănă
tate, m ântuire şi pace în sufletele noastre şi în căminele noastre. A m in .
încheindu-se cuvântul de în v ăţă tu ră al Prea Fericitului Părinte Pa
triarh, care a fost ascultat cu adâncă evlavie de credincioşi, îm bogăţind
sufletele lor cu aleasă h ran ă duhovnicească, sfân ta icoană a m itropolituIui-m artir A ntim Ivireanul a fost aşezată la loc potriv it spre închinarea
credincioşilor.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m iru it o p a rte din cre
dincioşi, după care soborul slujitorilor, în odăjdii, s-a în d reptat, p rin tre
credincioşi, spre P alatu l sinodal, în tim p ce corul cânta tro p aru l şi condacul Sfântului.
în curtea m ănăstirii, m ulţim ea credincioşilor a continuat, până
seara târziu, să se închine şi să săru te sfânta icoană a p u ru rea pom eni
tului S fântului Ierarh M artir A ntim Ivireanul.
în aceeaşi zi, 27 septem brie 1992, după slujba de proclam are a ca
nonizării S fântului Ierarh A ntim , s-a inaugurat în cadrul m uzeului din
incinta aşezăm ântului m ănăstiresc ctito rit de m arele ierarh, o expoziţie
consacrată vieţii şi activităţii m itropolitului m artir, care a răm as des
chisă p e n tru public până la sfârşitul anului.
Expoziţia, a ra n ja tă după o tem atică ştiinţifică, întocm ită în cola
borare cu specialişti de la Biblioteca Academiei, M uzeul N aţional de Is
torie şi S ecretariatul de S tat p e n tru C ulte (dl. F lorin Şerbănescu) care
au acordat şi asistenţa tehnică necesară, a cuprins im agini ilustrând
principalele m om ente din viaţa şi în făptuirile m itropolitului A n tim :
cărţi tip ă rite de m arele iera rh în tiparniţele de la Snagov, R âm nic, T ârgovişte şi B ucureşti ; icoane pe lem n de la sfârşitu l secolului al XVIIlea şi începutul secolului al X V III-lea, precum şi obiecte de cult şi de
a rtă bisericească de influenţă brâncovenească.
Realizând o selecţie cu caracter rep rezentativ p e n tru a m arca roa
dele tiparniţelor din Ţ ara Rom ânească de la cum păna veacurilor al
X V II-lea şi al X V III-lea, producătoare de carte bisericească şi rom â
nească, expoziţia a oferit vizitatorilor o im agine de ansam blu asupra
d aru rilo r în m eşteşugul tip aru lu i cu care m itropolitul A ntim a fost în
zestrat de D um nezeu, a contribuţiei aduse de m arele ierarh, p rin cu
vântul scris şi tip ărit, la dezvoltarea culturii naţionale şi la apropierea
sufletească în tre fraţii de o p a rte şi alta a C arpaţilor, prin circulaţia
cărţilor sale în cele trei ţări rom âneşti.
Totodată, expoziţia a făcut dovada că m ănăstirea A ntim a consti
tu it întotdeauna în trecut, ca şi astăzi, un aşezăm ânt de sp iritu alita'
ortodoxă, un cen tru de cultură rom ânească, o vatră de conştiinţă a uni
tăţii de neam şi de credinţă străm oşească.
A ceasta a fost cea de-a doua expoziţie dedicată ierarhului-m artiTr
prim a fiind organizată în cadrul M uzeului naţional de istorie, cu prilej
festivităţilor din 20—21 iunie 1992.
Au particip at şi cunoscuţi oam eni de artă şi cultură. N -au lips'
Prof. V irgil Cândea — m em bru al Academiei, Prof. dr. doc. Pândele Ol
teanu, Dr. G abriel Ş trem pel — director al Bibliotecii Academiei ş
Agapa oficială, în cinstea evenim entului consacrării Sf. Ierarh A
tim M itropolitul-M artir a av u t loc la P alatul p atriarh al. Aici au lu
cuvântul m em bri ai Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, oas
georgieni ş.a.
T u tu ro r le-a m u lţum it Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
Aşa s-a încheiat cerem onia canonizării Sfinţilor B râncoveni şi a
tropolitului-M artir A ntim Ivireanul.
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PROCLAMAREA SOLEMNA A CANONIZARII
CUVIOSULUI IOAN IACOB DE LA NEAMŢ (HOZEVITUL)
ŞI A CUVIOASEI TEODORA DE LA SIHLA
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1. SLUJBELE DE LA MĂNĂSTIREA NEAMŢ

I

I

D intotdeauna, Ţara S fântă a fost un loc dorit de creştinii de p reideni. M ulţi nevoitori d in tre toate neam urile şi-au luat jugul lui
tos şi au m ers acolo. Locurile au duhul lor de rugă, priveghi, înrări şi suferinţe. Pe de o p arte lipsa de hrană, iar pe de altă p arte
egia naturii. însă toate acestea dispar sau su n t com pletate cu lepădade sine, râvna p e n tru cele înalte şi răbdarea sfântă. Ce ţi-a r mai tre spun vieţuitorii, când calci pe urm ele M ântuitorului Hristos, ce ai pu
să m ai vezi când ochii su n t a ţin tiţi spre Tabor, spre Sinai sau C ar1, iar înainte se deschide calea, adevărul şi viaţa. Cum să mai ai
in e sau sete când te h răneşti cu ce a m âncat Dom nul, dar mai ales
m erindea vieţii veşnice (Sf. îm părtăşanie) săvârşită pe păm ânt şi
rită tu tu ro r oam enilor. Ce apă ţi-a r mai trebui când aici este aghiazp ururea : Iordanul, G alileea şi chiar picăturile de ploaie strân se cu
area m onahului din linguriţele stâncilor, arzânde ziua şi reci noapa. Ce m edicam ente ţi-a r fi de folos, când acum toate su n t sintetice,
’ nd în m unţi ai toate florile şi plantele vindecătoare îndulcite num ai
miere...
Nu mai vorbim de viaţa duhovnicească, tră ită de fiecare cu puterea
hului şi cu tăierea voii p e n tru ascultare. Locaşurile de cult sunt sub
rul liber sau ascunse în văgăuni sau găuri stâncoase, num ai de mohi ştiu te şi am enajate.
A ceastă v ieţuire cu totul ap arte a dorit-o cel trecu t în rân d u l sfinor : Ioan de la N eam ţu, u n cuvios contem poran cu noi. Născut la 23
lie 1913 în p ărţile D orohoiului din p ărinţi creştini M axim şi Ecaterina. I s-a pus num e sfânt : Ilie. Când abia gângurea, la şase luni, m am a
lui m oare, iar când avea p a tru ani, tată l se săvârşeşte ca erou p en tru
reîntregirea neam ului (1917). Bunica, M aria, şi ea văduvă, şi care dorea
să m eargă la m ănăstire, l-a crescut cum a putut. Dum nezeu are g rijă de
toţi. A term in at şcoala p rim ară şi gim naziul. Bunica trece către Dom
nul. U nchiul lui Ilie, Alecu, văzând dragostea şi voinţa nepotului, con
vins de inteligenţa sa îl în tre ţin e în liceu, unde îşi dă şi bacalaureatul.
Aici şi-a descoperit şi vocaţia p e n tru istorie şi lite ra tu ră scriind poezii.
N. Iorga îl aprecia, iar George Enescu îl adm ira p e n tru cultura sa m u
zicală.
D ar ceea ce îi înflăcăra sufletul era m ănăstirea. A vizitat toată ţara
’dm irând locurile de reculegere, dar dorea să răm ân ă la N eam ţu, unde
il dusese în tâia oară bunica. N icodim -stareţul (ajuns episcop la Huşi,
apoi m itropolit şi p atriarh) i-a d at ascultări grele şi pe toate le-a înde
plinit, m ai ales în g rijirea bolnavilor. în acelaşi tim p, cercetează biblio
teca şi se iniţiază în a rta tipografică. D upă serviciul m ilitar, cere pleca
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rea la Ierusalim . I se aprobă cererea după tunderea în m onahism , la 8
aprilie 1936. Avea duhul profeţiei : «nori negri se vor abate asupra ţă 
rii, iar Nicodim va ajunge păstor ales...». S-au îm plinit toate : războiul
al doilea m ondial, precedat de sfârtecarea ţării şi alegerea lui Nicodim
ca al doilea p a triarh al Rom âniei.
A juns la Ierusalim îndeplineşte toate sarcinile la m ănăstirea Sf.
Sava, se dedică aju to rării bolnavilor. Nu u ită să se desăvârşească în cu
noaşterea lim bilor. Pe lângă franceza pe care o vorbea deja, a învăţat
engleza, araba, idişul (ebraica) şi s-a perfecţionat in clasice : greaca, la
tina, ebraica, sanscrita. în tim pul războiului a fost de m are a ju to r spi
talelor engleze, mai ales «Augusta Victoria» din Ierusalim .
în 1945 este îm brăcat schim nic de către p a triarh u l Ierusalim ului şi
n u m it egum en la schitul Sf. Ioan B otezătorul din Valea Iordanului, apoi
hirotonit preot, îm potriva voinţei lui, chiar la biserica S fântului Mor
m ânt din Ierusalim . în 1952 pleacă în pustia Hozeva, cea mai aspră re 
giune p e n tru nevoinţele m onahale. Şi aici face tăm ăduiri şi vindecări.
S ufletul său dorea înălţim ile şi pleacă la m ănăstirea Sf. Gheorghe-H ozeva, unde a tră it Sf. Prooroc Ilie, com pletând astfel dorinţa sufletului
său. P a tria rh u l Ju stin ia n , la propunerea părintelui
V ictorin Ursache
(stareţul A şezăm intelor rom âneşti de la Locurile sfinte, azi arhiepiscop
al rom ânilor ortodocşi din S.U.A. şi Canada), îi acordă treap ta de a rh i
m andrit. P e n tru a o onora, cuviosul Iacob îşi sapă chilie şi schit in
stâncă, unde, sub p rivirile ucenicului său, Ioanichie, a trecu t liniştii
către cele veşnice, în puterea vârstei, la 5 august 1960, avea num ai 47
ani.
In 1980, au fost descoperite m oaştele sale, tru p u l m um ificat. După
rânduială, s-au făcut cercetări şi s-a dovedit că este alesul lui Dum
nezeu. P a tria rh u l B enedict al Ierusalim ului l-a canonizat ca sfânt, fiin
cinstit de întreaga creştinătate ierusalim iteană : catolici, arm eni, cop^
anglicani şi chiar de către mozaici şi m usulm ani, nu num ai de către or
todocşi.
A ceste m otive, şi m ulte altele, i-au călăuzit pe m em brii Sfântul
Sinod a} Bisericii O rtodoxe Rom âne când, la 20 iunie 1992, în urm a cer
cetărilor făcute, hotărând înscrierea în rândul sfinţilor a celor ce a
bineplăcut lui D um nezeu, s-a h o tărât şi canonizarea Cuviosului Io
Iacob de la N eam ţu (Hozevitul).
Deşi Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, la propunerea .Ar
hiepiscopiei Iaşilor, a h o tărâ t ca festivităţile solem ne p en tru proclama^
rea canonizării să aibă loc la 14 octom brie, totuşi, în tru c â t ziua de
m enire a sfân tu lu i Ioan-Iacob este înscrisă în calendar în ziua de 5 a
gust, I. P. S. M itropolit Daniel a ho tărât ca în această zi să se săvâr
şească prim a pom enire locală a acestui sfân t la m ănăstirea Neamţu.
acest scop în ziua de 4 august 1992 au sosit la m ănăstirea Ne
I. P. S. M itropolit Daniel, P. S. Episcop Eftim ie al R om anului şi H *
lor şi PP.SS. Episcopi-vicari Calinic B otoşăneanul şi G herasim Putn
nul, care, înconjuraţi de u n m are sobor de slujitori au şi săvâ
prim a slujbă de priveghere în care a fost cinstit sfântul Ioan-Iacob şi
s-au în ălţa t rugăciuni de m ijlocire.
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A doua zi, 5 august, înalţii ierarhi am intiţi, înconjuraţi de stareţi
m ănăstiri, de profesori ai F acultăţii de teologie din Iaşi şi ai Sem ilui teologic «Veniamin Costachi», de alţi preoţi şi diaconi, consti'ţi în tr-u n im presionant sobor, au săvârşit S fânta Liturghie solem nă,
sfârşitul căreia s-a îm plinit şi m om entul festiv principal al zilei. Prea
inţitul Episcop Eftim ie al Rom anului a dat citire Tom osului patriarhal
sinodal de canonizare a sfân tu lu i cuviosului Ioan de la Neam ţu :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
HAR, MILA ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE I U MINI LOR,
IAR DE LA NOI PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI.

«Fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura da ru
lui lui H ristos» (Efeseni 4, 7).
De dar du m nezeiesc s-au învrednicit Apostolii, ierarhii,
m artirii şi m ărturisitorii din prim ele veacuri creştine, m arii
cuvioşi care au trăit în pustiuri, departe de lume, m ărtu risind
pe H ristos prin viaţa, faptele şi cuvintele lor.
Acestor «prieteni» ai lui D um nezeu, îm p o d o b iţi cu alese
virtu ţi creştine, pilde vii de u rm a t p en tru credincioşii de to t
deauna şi de pretutindeni, S fâ n ta noastră Biserică a rânduit
să li se facă po m en ire şi să li se dea cinstirea cuvenită.
I n curgerea vremii, la ceata sfin ţilor şi mucenicilor din
prim ele veacuri creştine s-au adăugat m ereu a l ţ i i : călugări,
preoţi, ierarhi şi m ărtu risito ri de neam u ri felurite şi din toate
laturile păm ântului.
D u m nezeu a îm p o d o b it cu daruri m in u n a te şi pe unii ie
rarhi, călugări, preoţi şi credincioşi creştini de neam român,
iar evlavia po po rului i-a ridicai la cinste deosebită.
Din rândurile acestora s-a ridicat şi sfâ n tu l cuvios Ioan
la cob de la N eam ţ, trăitor în vrem ea noastră, către m ijlocul
acestui secol, care şi-a închinat viaţa slujirii lui H ristos m er
gând la Locurile sfinte.
Viaţa sa plină de sfinţenie, râvna p en tru propovăduirea
Evangheliei lui H ristos şi dragostea faţă de credincioşi au ră
m as vii în am intirea şi viaţa creştinilor d in patria sa şi din
Ţara Sfântă.
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De aceea, m u lţi credincioşi rom âni şi de la Locurile sfin te
fac aleasă pom enire, se roagă şi iau m ijlocitor către D u m 
nezeu pe s fin ţitu l cuvios Ioan Iacob, cel care a trecut la
D o m nu l în ziua de 5 august 1960.
Sm eren ia noastră, îm p reun ă cu toţi m e m b rii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii O rtodoxe Rom âne, privind viaţa, faptele şi
săvârşirea cuviosului Ioan Iacob, p u rtâ n d grijă de folosul co
m u n al credincioşilor şi d orind a face cunoscut să se dea cu
viosului Ioan Iacob, vieţuitorul pustiei, cuistirea cuvenită
bărbaţilor celor s f i n ţ i ;
U rm ând obiceiul sinodal şi chem ând în a ju to ru l n o stru
puterea Celui Prea îna lt,
H O T Ă R Â M :
D e a c u m î n a i n t e şi p â n ă la s f â r ş i t u l v e a c u r i l o r , s f i n ţ it u l c u v i o s I o a n
I a c o b d e la N e a m ţ , v i e ţ u i t o r al p u s t i e i H o z e v e i d in Ţ a r a S fâ n tă , să fie
p o m e n i t a l ă t u r i d e b ă r b a ţ i i cei c u v io ş i şi m ă r t u r i s i t o r i d c H risto s, c in s lin d u - s e c u s l u j b e şi p o m e n i r i , d u p ă p r a v i l ă , in r â n d u l « c u v io ş ilo r» , în t o t
c u p r i n s u l B ise ric ii O r t o d o x e R o m â n e c u n u m e l e d e «S ! â n t u 1 C u 
v i o s
I oan d e
la
N e a m ţ — H oz e v i t u l » .
D r e p t zi d e p r ă z n u i r e a s f â n t u lu i , s t a t o r n i c i m z iu a d e 5 a u g u s t , u r 
m â n d c a n u m e l e s ă u s ă fie t r e c u t in s i n a x a r şi î n c a l e n d a r u l b i s e r i c e s c
in z iu a a r ă t a t ă .
De a s e m e n e a , r â n d u i m s ă s e t i p ă r e a s c ă s l u j b a şi v i a ţ a s a şi, îm p r e 
u n ă c u i c o a n a , s ă fie p r i m i t e c u t o a t ă e v l a v i a d e c ă t r e d r c p tc r e d i n c i o ş i i
creştini.
M a i h o t ă r â m ca i c o a n a s f â n t u l u i p o m e n i t s ă s e a ş e z e la l o c p o t r iv i t ,
a l ă t u r i d e c e l e a l e a l t o r sfin ţi d e n e a m r o m a n , i n t o a t e b i s e r ic i lc , i a r chi
p u l s ă u s ă p o a t ă fi z u g r ă v i t i n b i s e r ic i le n oi şi î n c e l e c a r e s e v o r în n o i.
Şi p e n t r u c a e v l a v i a c r e d i n c i o ş i l o r n o ş t r i s ă s p o r e a s c ă şi p r i n lu
c r a r e a şi c h e m a r e a s f â n t u l u i c u v io s I o a n de la N e a m ţ u - H o z e v i t u l , r â n 
d u i m , c a o r i c a r e b i s e r i c ă d i n c u p r i n s u l P a t r i a r h i e i R o m â n e , să - şi p o a tă
lu a ca h r a m n u m e l e s f â n t u lu i .
S p r e d e p l i n ă s t a t o r n i c i r e a c e l o r p e c a r e l e - a m r â n d u i t în c h ip ca
n o n i c , î n t ă r i m c u s e m n ă t u r i l e n o a s t r e a c t u l d e f a ţă c a T o m o s p a t r i a r h a l
şi s i n o d a l d e c a n o n i z a r e , a d i c ă d e a ş e z a r e in r â n d u l s f i n ţ il o r a c e lu i de
m a i s u s , p e n t r u a-l a d u c e la c u n o ş t i n ţ a e v la v i o s u l u i c le r şi d r e p t e r e d i n c i o ş il o r c r e ş t i n i d i n c u p r i n s u l B ise ric ii O r t o d o x e R o m â n e .
D a t î n B u c u r e ş ti , a n u l m â n t u i r i i 1992, l u n a i u n ie , z iu a a d o u ă z c c e * .
M E M BRII S F Â N T U L U I S I N O D A L BISERICII O R T O D O X E R O M A N E .

După citirea docum entului, I.P.S. M itropolit Daniel a stropit
aghiazm ă icoana S fântului, după care, arătând-o credincioşilor de faţă,
binecuvântat cu ea m ulţim ea.
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I.P.S. M itropolit a rostit un bogat cuvânt de în v ăţătu ră despre vie
ţuirea sfântului Ioan Iacob şi despre cinstirea lui, ca şi despre m otivul
pentru care s-a făcut această proclam are locală, legată de ziua de 5 au 
gust — ziua pom enirii, u rm ând ca proclam area oficială să se facă într-u n cadru mai larg, în ziua de 14 octom brie la Iaşi.
în treag a desfăşurare a cerem oniilor a constituit un m om ent de înăl
ţătoare tră ire duhovnicească p e n tru întreaga obşte a m ănăstirii ca şi p en 
tru m area m ulţim e de credincioşi (peste 50.000), prezenţi la aceste m ani
festări.
S-a ex p rim at fireasca dorinţă ca m oaştele sfântului să fie aduse cât
mai curând la biserica şi în m ijlocul obştei în care s-a form at şi de unde
a plecat spre Locurile sfinte, unde şi-a desăvârşit nevoinţele duhovni
ceşti.
2. SLUJBELE DE LA SCHITUL SIHLA
A vând exem plu de sm erenie firească şi de sfinţenie pe însăşi N ăscă
toarea de Dum nezeu şi P u ru rea Fecioara M aria, m am ele creştine devin
sfinte şi cuvioase p rin im itarea vieţii ei curate şi nepătate. Fecioarele sau
cele consacrate castităţii au fost şi ele, în acelaşi duh, exem ple de u rm at
şi tră ito a re în Hristos. Sfântul Apostol Pavel spunea : bine este om ului
să se căsătorească, dar, în acelaşi tim p, p e n tru cei necăsătoriţi, «bine este
p en tru ei să răm ână ca şi mine» (adică necăsătoriţi) (I Corinteni 7, 8). în
acelaşi sens, A postolul neam urilor lăm ureşte : «bărbatul necredincios se
sfinţeşte prin fem eia credincioasă... (I Cor. 7, 14), iar fem eia se m ântuieşte p rin naştere de prunci... (I Tim otei 2, 15).
Fem eia creştină rom âncă a fost şi răm âne tem elia neam ului. D ar
nu num ai fem eia-m am ă cu fam ilie, ci şi acelea care şi-au lu at voalul
de m ireasă a lui H ristos su n t cinstite şi venerate, iar altele au fost tă 
m ăduitoare şi făcătoare de m inuni. Au fost şi su n t m ulte, unele ştiute,
altele num ai D um nezeu şi de Sfinţii Săi cunoscute. Cu tim pul, cei de
păm ânt sim t pu terea h arului lor şi, la plinirea vrem ii, li se face cuve
nita canonizare. Aşa este cazul sfintei cuvioase Teodora de la Sihla, din
m unţii N eam ţului.
Teodora se naşte în localitatea V ânători (Neamţ) din p ărinţi în stă 
riţi. De mică a fost dusă de bunici şi p ărin ţi pe la m ănăstirile din îm 
prejurim i, legându-şi duhul feciorelnic de nevoinţele oam enilor trăito ri
aici. T răind în perioada uneia din cele m ai lum inate epoci ale Moldovei,
în vrem ea lui Vasile Lupu şi a m itropolitului V arlaam de la Secu, şi-a
însuşit în v ăţă tu ra vrem ii. A fost, poate, m artoră a aducerii m oaştelor
Cuvioasei Parascheva (1641), dar, în mod sigur, a fost cinstitoare a
chipului ocrotitoarei Moldovei, îm podobindu-şi sufletul, pe lângă cre
dinţă, cu podoaba evlaviei şi venerării sfinţilor neam ului. Dar, fiind sin
gură la părinţi, este m ăritată cu un tânăr, şi el evlavios, din Ismail. Din
căsătorie nerezultând urm aşi, cei doi s-au ho tărât p e n tru viaţa de m ănăs
tire : ea, la schitul V ărzăreşti-Focşani, el la schitul Poiana M ărului (Ba
cău) sub num ele Eleodor.
După ce turcii au p ârjo lit sfintele locaşuri în tr-o diavolească furie,
Teodora, cu stareţa sa, Paisia, au plecat în m unţii Buzăului. D upă tre 
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cerea către D om nul a cuvioasei Paisia, Teodora, prin ilum inare, pleacă
în m unţii N eam ţului, unde Pavel, duhovnicul tinereţii ei, o sfătuieşte
să schim nicească în crăpăturile stâncilor, nu departe de sihăstria Neam 
ţului. în d ată a rep arat schitul Sihla. După m oartea duhovnicului Pavel
şi Teodora fiind în vârstă şi-a am enajat loc de rugăciune şi locuinţă o
peşteră. Aici, păsările o hrăneau iar la sărbătorile m ari se spovedea şi
se îm părtăşea. U ltim ul duhovnic a fost A ntonie — ierm onahul de la
Sihăstria.
A trecu t către D om nul la adânci bătrâneţi, probabil după plecarea
lui D im itrie C antem ir in Rusia (1711), fiindcă fam ilia C antem ireştilor
cunoştea viaţa şi locul schim nicei Teodora. Corpul ei a fost prohodit şi
aşezat, de către călugării Sihăstriei, în peştera unde locuise. N-a pu
trezit. Aici a sta t până în 1830, când dom nitorul m oldovean M ihail
S turza, restau rân d schitul, a aşezat m oaştele cuvioasei în raclă şi cre
dincioşii le-au cinstit ca tăm ăduitoare. Numai peste câţiva ani, dom ni
torul, ridicând o ctitorie la M iclăuşeni (Iaşi), lo tul său de naştere, a
adus m oaştele cuvioasei în biscrica satului.
Din cauza in stab ilităţii politice şi a războaielor în tre ruşi şi turci,
m oaştele Cuvioasei, a tâ t de cinstite şi in părţile U crainei, au fost rid i
cate şi duse la Kiev, în grotele de lângă biserica «Sf. Sofia», unde se
găsesc şi astăzi, sub o plăcuţă pe care scrie : «Sfânta Teodora din
Carpaţi».
Luând am inte la toate aceste fapte şi realităţi ale vieţii noastre creş
tine şi rom âneşti, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a hotărât
canonizarea cuvioasei Teodora de la Sihla, iar cinstirea ei să se facă
după praznicul dum nezeiesc al Schim bării la Faţă, adică în 7 august.
A vând în vedere faptul că şi p en tru proclam area solem nă a cano
nizării cuvioasei Teodora de la Sihla, Sfântul Sinod a hotărât, la pro
punerea Arhiepiscopiei Iaşilor, ca aceasta să se facă tot la 14 octom brie
la Iaşi, în tru c â t ziua de pom enire in calendar este ziua de 7 august,
I.P.S. M itropolit Daniel a hotărât să se facă proclam area canonizării,
pe plan local, la schitul Sihla, în ziua de 7 august.
După festivităţile care au av u t loc la m ănăstirea Neam ţ, cei p atru
ierarhi p articipanţi la aceste festivităţi, au săvârşit, în fruntea unui
ales sobor de slujitori, Sfânta Liturghie, la m ănăstirea Sihăstria, in ziua
praznicului îm părătesc al Schim bării la Faţă a Dom nului nostru Iisus
Hristos. în după-am iaza aceleiaşi zile înalţii ierarhi am intiţi s-au de
plasat la schitul Sihla unde, potrivit rânduielii stabilite, s-a săvârşii
ultim ul parastas spre pom enirea cuvioasei Teodora după care s-a să
vârşit slujba privegherii, la care a fost pom enit num ele sfintei cuvioasei
Teodora şi i s-au cân tat im ne de cinstire şi de m ijlocire către Dum nezeu,
p e n tru iertarea păcatelor şi p entru ajutor.
A doua zi, 7 august, ziua de pom enire a sfintei cuvioasei Teodora,
S fânta L iturghie a fost săvârşită de I.P.S. M itropolit Daniel, înconjurat
de P. S. Eftim ie al Rom anului şi PP.SS. Episcopi-vicari Calinic Botoşăneanul şi G herasim P utneanul. Au venit, de asem enea, să participe la
acest m ăreţ evenim ent I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului şi
P. S. Episcop P e tru de Bălţi.
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La sfârşitul Sfintei L iturghii s-a d at citire Tom osului patriarhal şi
sinodal de aşezare în rân d u l sfinţilor a cuvioasei Teodora, cea dintâi
d in tre creştinele odrăslite de păm ântul rom ânesc şi trecută în rândul
sfinţilor.

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE,
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPT CREDINCIOŞILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE NOSTRU CEL CERESC,
IAR DE LA NOI PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI

«D um nezeul n ostru este în c e r ; în cer şi pe p ă m â n t toate
câte a voit a făcut», sp un e proorocul David (Ps. 113, 11). In
cer a fă cu t pe îngeri, în univers a creat stele şi pe p ă m â n t a
zidit pe oam eni du pă chipul Său. Voinţa lui D um nezeu se vede
în toată creaţia Sa, «şi fără de E l nim ic nu s-a făcut din ce
s-a făcut» (Ioan 1, 3).
Ş i p recu m îngerii su n t îm p ă rţiţi în cer, în cete, unele m ai
strălucitoare decât altele, dar fiecare cu strălucirea şi m isiu 
nea sa rânduită lor de D um nezeu, tot aşa şi pe păm ânt o am e
nii, după credinţă şi fapte, după harul şi chemarea pe care
le-au prim it, su n t îm p ă rţiţi duhovniceşte. Ş i precum stelele
cerului se deosebesc unele faţă de altele prin strălucire şi f r u 
m useţe, tot aşa pe cerul Bisericii lui H ristos, creştinii dreptmăiritori, deşi su n t una p rin credinţă, se deosebesc unii faţă
de alţii cu vrednicia faptelor, cu harul, cu chemarea şi s fin 
ţenia vieţii lor.
Una din tre aceste stele care a strălucit în trecut pe cerul
Bisericii O rtodoxe R o m â n e şi acum străluceşte în cetele s fin 
ţilor este şi cuvioasa maica noastră Teodora care s-a nevoit
p u stn iceşte la schitu l Sihla din părţile N ea m ţu lu i aproape
40 de ani, începând de la sfârşitul sec. al XVII-lea.
Fiică de ţărani credincioşi din satul Vânători-Neamţ, râv
nind să se facă mireasă a lui Hristos, a îm brăţişat viaţa m o 
nahală în schitul Vărzăreşti-Buzău. Iu b in d liniştea, se retrage
de aici în m u n ţii Vrancei şi apoi devine pustnică desăvârşită
în pădurile seculare din m u n ţii Sihlei, alături de sch itu l cu
acelaşi num e. Aici s-a nevoit aşa de m u lt cu rugăciunea, cu
p o stu l şi curăţia inimii, încât a p r im it darul facerii de m in u n i
şi al înainte-vederii. Apoi, săvârşindu-se în peştera care se păs
trează şi astăzi s-a nu m ă rat în ceata cuvioaselor fem ei. M oaş
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tele ei au fo st luate şi duse în catacombele Lavrei Pecerska.
Credincioşii din partea locului şi de p retu tin d en i au cinstit-o
ca sfân tă îndată după adorm irea ei şi o cinstesc şi astăzi prin
pelerinaje până la peştera şi chilia ei de la Sihla, făcând ru
găciuni şi chem ân d a juto ru l ei.
Făcându-se cuvenita cercetare canonică asupra vieţii şi
nevoinţei cuvioasei Teodora de la Sihla şi văzând că aceasta
a dus cu adevărat viaţă îngerească pe păm ânt, d evenind vas
ales al D uhului S fâ n t şi icoană desăvârşită a sfinţeniei şi cu
getând la cele de m ai sus şi la cinstirea care i-o acordă cre
dincioşii din M oldova şi din alte p ă r ţi;
S m eren ia noastră, îm p reu n ă cu toţi m e m b rii S fâ n tu lu i
Sinod, u rm â n d obiceiului canonic şi sinodal şi ch em â n d în
a ju to ru l n o stru puterea Celui Prea îna lt, în T reim e închinat,
H O T Ă R Â M :
De acum

în a in te cu v io a sa

m aica n o a stră T eo d o ra

s e n u m e r e c u sfin ţii şi s ă s e
c u v io aselo r, cu n u m ele de

la

c in s t e a s c ă d u p ă

«Sfânta

d e la S ih la, să

toată p ravila

C u v i o a s a

In r â n d u l

T e o d o r a

de

Sihla».
Pentru

prăznuirea

S fin tei

C uvioase

T eodora

de

la

S i h ’a

sta to rn i

cim z iu a d e 7 a u g u s t şi r â n d u i m ca n u m e l e ei s ă fie t r e c u t in s i n a x a r ,
fn c ă r ţ i l e d e c u lt şi fn c a l e n d a r u l Biseric ii n o a s t r e .
Mai

rânduim

ca

viata,

slujba

şi

icoana

sfi n t e i

cu v io a se i

T e o d o r a s ă s e î n t o c m e a s c ă d u p ă r â n d u i a i a Bisericii n o a s t r e ,

m a ic i

i a r c h ip u l

e i s ă s e z u g r ă v e a s c ă în b i s e r ic i la l o c u l r â n d u i c e l e i c u v i o a s e l o r .
Pentru

ca e v l a v i a in s f i n t e l e l ă c a ş u r i d e î n c h i n ă c i u n e s ă fie s p o 

r i t ă p r i n c h e m a r e a şi l u c r a r e a a c e s t e i sf in te , r â n d u im , t o t o d a t ă , ca u n e l e
din tre

b i s e r ic i le ce s e v o r

zidi s ă

poarte

şi h r a m u l

« S f â n ta

C uvioasă

T eodora».
P e n t r u d e p l i n a s t a t o r n i c i r e a c e l o r p e c a r e le -a m
canonic, am

î n t o c m i t şi î n t ă r i m

h o t ă r â t î n c h ip

cu sem n ătu rile n o a stre,

actul de

faţă,

ca T o m o s p a t r i a r h a l şi s i n o d a l d e c a n o n i z a r e , a d ic ă d e a ş e z a r e î n r â n 
dul

s f i n ţ il o r a p r e a

cuvioasei

m a ic ii n o a s t r e

Teodora

de

Ia Sihla,

pe

c a r e îl a d u c e m la c u n o ş t i n ţ a i n t r e g i i o b ş t i a c r e d i n c i o ş i l o r şi p ă s t o r i l o r
B ise ric ii O r t o d o x e R o m â n e .
D a t î n B u c u r e ş ti , a n u l m â n t u i r i i 1992, lu n a i u n ie , z i u a a d o u ă z e c e a .
M EM BRII SF A N Ţ U L U I S I N O D AL BISERICII O R T O D O X E R O M A N E .

După citirea Tom osuhu, I.P.S. M itropolit Daniel a stro p it cu
aghiazm ă icoana sfintei Teodora cu care a binecuvântat apoi m ulţim ea
de credincioşi prezentă la festivitate.
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In continuare, I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului a prezentat,
jn tr-o frum oasă cuvântare, viaţa Sfintei, înfăţişând-o ca exem plu de
ta â ire duhovnicească în har, şi exem plu p en tru m am ele şi fecioarele
neam ului nostru.
De acum înainte, alătu ri de m am a tu tu ro r creştinilor, care este p rea
sfânta Maica D om nului, alătu ri de ocrotitoarea M oldovei — sfânta Parascheva, credincioşii şi m ai ales credincioasele ortodoxe rom âne mai
au o sprijin ito are şi m ijlocitoare către Dom nul : noua sfântă a neam u
lui — Fericita Teodora de la Sihla.
A lte aspecte ale vieţii şi trăirii în H ristos a sfintei Teodora au fost
prezentate de P. S. Episcop Eftim ie al R om anului, P. Cuv. Arhim . Ilie
Cleopa de la m ănăstirea S ihăstria ş.a.
La sfârşit, I.P.S. M itropolit Daniel a subliniat im portanţa zilei şi
a evenim entului p e n tru creştinii de faţă şi p e n tru întreaga Ortodoxie.
In după-am iaza zilei înalţii ierarh i au particip at la slujba A catistu
lui, săvârşit chiar la peştera care i-a servit de chilie şi loc de nevoinţă
sfintei Teodora.
Proclam area oficială solem nă a canonizării celor doi sfinţi m oldo
veni : Sfântul Ioan-Iacob şi S fânta Teodora s-a făcut, aşa cum am a n ti
cipat, în ziua de 14 octom brie 1992 la catedrala m itropolitană din Iaşi,
în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a I.P.S. M itropolit
Daniel şi a unui m are n u m ăr de ierarh i ai Bisericii Ortodoxe Române.
Au participat, de asem enea, I.P.S. Chiriac, m itropolitul N azaretului şi Galileei şi I.P.S. Irineu al Ieropolei din P a tria rh ia Ierusalim ului,
aflaţi în vizită în ţara noastră.
De fapt ziua de 14 octom brie din acest an (1992), a avut o tri
plă sem nificaţie în viaţa bisericească a capitalei m oldovene : pe lângă
hram ul catedralei, ziua sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, pro 
clam area solem nă a canonizării celor doi sfinţi m oldoveni şi, în sfârşit,
începutul m anifestărilor consacrate îm plinirii a trei sute de ani de la
ţinerea Sinodului de la Iaşi din 1642.
S fânta L iturghie solem nă a fost săvârşită de către Prea Fericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist înco n ju rat de I.P.S. M itropolit Daniel, de cei
doi m itropoliţi oaspeţi, de alţi ierarhi, m em bri ai S fântului Sinod al Bi
sericii O rtodoxe Rom âne, de un im presionant sobor de slujitori, în p re
zenţa unui m are num ăr de credincioşi, veniţi din toate colţurile ţării.
Au fost, de asem enea, prezenţi reprezentanţi ai A dm inistraţiei lo
cale şi a judeţului Iaşi, rep rezentanţi ai u nor legaţii şi am basade străine.
La sfârşitul Sfintei L iturghii, subliniind im portanţa zilei şi a eve
nim entelor legate de această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a rostit un bogat şi sem nificativ cuvânt de învăţătură, spunând :
«Din. darul B u nului D um nezeu, sărbătoarea de astăzi este unică în
viaţa Bisericii din M oldova şi este bogată în înţelesuri sfinte, fn şirul
sărbătorilor anuale, tim p de 350 de ani, de când moaştele cuvioasei
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Parascheva se află în laşi, aşezate m ai întâi în biserica Trei Ierarhi şi
apoi în această catedrală, astăzi s-a adăugat în cărţile noastre liturgice
slujba unor noi sfin ţi români. A m săvârşit îm preună cu în a lt Prea S fin 
ţitu l M itropolit Daniel, cu în alt Prea S fin ţiţii Chir iac şi lrineu, repre
zentanţii Prea F ericitului Patriarh Diodor al Ierusalim ului şi cu ceilalţi
ierarhi, arhim andriţi şi preoţi, proclam area locală a canonizării sfinţi
lor rom âni : Cuvioasa Teodora de la Sihla, nevoitoare în această sihăs
trie în sec. al X V II-lea şi Cuviosul Ioan Iacob, m onah îm bunătăţit la
m ânăstirea N eam ţ şi săvârşit la Ierusalim în tru nevoinţă.
D um nezeu a rânduit să îm p lin im acest sfânt act în ziua pom enirii
cuvioasei Parascheva şi a cinstirii sfintelor ei moaşte, aduse la Iaşi de
evlavia dom nitorului Vasile Lupu. Este o zi unică in care harul D uhului
S fâ n t s-a revărsat peste noi, slujitorii S f. A ltar, peste credincioşi şi peste
oraşul Iaşi, oraş de istorie, oraş de suferinţe, dar şi loc de tinde au
pornit m ari idei creştine şi rom âneşti. Acestea au rodit înfăptuiri is
torice şi m ântuitoare în viaţa Bisericii noastre. între aceste rodiri se
află prezenţa trup u lu i izvorâtor de înduhovnicire al cuvioasei Paras
cheva şi num eroşi sfin ţi din neam ul nostru, cunoscuţi prin sfinţenia
vieţii lor. S fin tele m oaşte cm străjuit Ţara M oldovei, au ocrotit viaţa
sufletească şi pământească a fiilor ei, au mângâiat sufletele credincioşi
lor rom âni din toate ţinuturile străbune, tim p de trei secole şi jum ătate.
Sfânta cuvioasă Parascheva a fo st de m are ajutor şi dom nitorului Vasile
Lupu. Iubitor de D tim nezeu, el a ctitorit în Iaşi cultură, credinţă şi
sanctuare sfin te nem uritoare. A înzestrat ţara şi şi-a îm podobit domnia,
asemenea lui A lexa n d ru cel B un, cu sfin te moaşte, sem nul plinătăţii
O rtodoxiei şi neatârnării ţării.
A cest binecredincios voievod Vasile Lupu, îm preună cu duhovnicul
şi rugătorul său către D om nul, m itropolitul Varlaam, a făcut din laşul
M oldovei vrem ii sale un leagăn de artă, istorie şi cultură, ce a dus in
lum e faim a neam ului nostru românesc şi a făcut ca lum ina lui Hristos
să strălucească şi aici şi în Europa din vrem ea sa. Ca fiu al Bisericii,
el ne-a lăsat ctitorii de m are valoare de-a lungul şi de-a lattd ţării până
la m alurile N istrului. M onum entul lui străjxueşte la una din bisericile
zidite de el, în Basarabia, ca şi cel al lui Ş tefa n cel Mare şi Sfânt.
îm preună cu sărbătorirea cuvioasei Parascheva şi cu sfin ţii Ioan.
de la N eam ţ şi Teodora de la Sihla, îl readucem şi pe el cu ctitoriile
sale în lum ina zilei de astăzi. îi am intim , deopotrivă, cu recunoştinţă
şi cu evlavie. Cu credinţa lor puternică, ei au pus tem elii deosebit ds
trainice culturii şi credinţei noastre rom âneşti, alături de alţi num eroşi

CANONIZAREA CUVIOSULUI IOAN-IACOB DE LA NEAMŢ

191

voievozi, de ierarhi, cuvioşi, pustnici din m ănăstiri. Din aceste roade ale
strădaniilor lor, ved em că D uhul S fâ n t i-a călăuzit şi lum ina lui Hristos
i-a lum inat. Această lum ină pătrunde în fiin ţa omenească, o im indă de
lum ină, de credinţă, de convingeri şi o readuce la starea la care trebuie
să fie om ul, ca zidire a hii D um nezeu.
Prăznuirea de astăzi ne am inteşte, mai ales, de frum useţea credin
ţei noastre, de evlavia credincioşilor, de rolul m ănăstirilor şi clerului din
M oldova în lumea creştină ortodoxă şi în lum ea creştină în general. Pro
clamarea sfinţilor din neam ul nostru, sărbătoarea de astăzi, dobândeşte
noi lum ini, noi nestem ate în cronica acestei M itropolii. Când îndepli
neam slujirea de m itropolit al M oldovei şi Bucovinei, am organizat, ani
de-a rândul, sărbătoarea aceasta în condiţii grele, de îngrădire a liber
tăţii religioase, pe care m im ai Bunul D um nezeu le ştie. Făceam tot ce
se putea ca să aducem cinstire cuvioasei Parascheva aşa cum prevăd
rânduielile noastre bisericeşti şi cum o doreau ieşenii, cum doreau creş
tinii din M aram ureş, din Basarabia, din Bucovina, din Banat, din toate
părţile rom âneşti. Sărbătoarea a fost îm podobită în fiecare an cu slujbă
arhierească şi cu învăţături de zidire sufletească.
N e-a ajutat totdeauna B unul D um nezeu. Dacă bolţile acestei cate
drale ar avea glas, am auzi rugăciunile înălţate din sufletele credincio
şilor, am asculta suspinele lor îndreptate către D um nezeu şi către cu
vioasa Parascheva, im plorând mângâiere şi ajutor în durerile lor
pricinuite de bom bardam entele celor fără credinţă şi um ilinţele la cura
erau supuşi locuitorii M oldovei şi ai laşului. A cest lăcaş a fost apărat
de cuvioasa Parascheva. Prim ele bombe aruncate de avioanele lui
S talin au căzut lângă altarul sfin tei catedrale, fiin d distruse frum oasele
ei vitralii. A ltele au lovit altarul catedralei vechi, S f. Gheorghe, provocăndu-i stricăciuni mari, fiind ciuruită de explozii. Reşedinţa a fost de
vastată în m od sălbatic. Cei de vârsta mea îşi mai aduc am inte, credr
de rănile deschise in tot oraşul prin dispariţia numeroaselor clădiri de
artă şi a unor biserici legate de istoria bătrânului Iaşi. Aşa l-am aflat
în luna m artie 1945, când am v e n it în post de slujitor transferat aici
de către eruditul teolog, m itropolitid Irineu Mihălcescu. Odată cu poto
lirea războiului, s-a înfiripat şi viaţa eparhială. S-au început lucrări de
restaurare, vitraliile fiind refăcute cu osteneala şi contribuţia personală
a vrednicului de pom enire, patriarhul Justinian.
Iată cum , în îm prejurările grele ale războiului, cuvioasa Parascheva
s-a arătat făcătoare de m in uni, adeverindu-ne cuvintele psalm istului
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David, care zice : «M inunat este D um nezeu întru sfinţii Lui» (Ps. 67, 36).
In sfinţi, D um nezeu îşi arată puterea Sa. O altă m in u n e a a v u t loc la
sfârşitul veacului trecut, când a fost cuprinsă de foc sala gotică de la
biserica Trei Ierarhi în care se aflau aşezate spre cinstire sfintele moaşte.
Fiind sala în flăcări, a ars tot ce era acolo, ne spun docum entele ofi
ciale ale vrem ii. Cum ştiţi, s-a topit chiar şi racla de argint a cuvioasei,
■dar sfintele sale moaşte şi veşm intele au rămas neatinse.
A m il acesta, cuvioasa Parascheva se bucură, cu darul pe care îl au
sfin ţii de a se bucura fără să-i vedem noi, pentru că în această cate
drală săvârşim acum proclamarea canonizării uneia dintre surorile şi
jiicele poporului rom ân, num ită cuvioasa Teodora de la Sihla. O fe 
cioară tânără, curată, cu su flet şi cu trup neprihănit, ca şi cuvioasa
Parascheva, şi pe care D um nezeu a iubit-o şi a învrednicit-o cu darul
neputrezirii trupului său, păstrat ca sfinte moaşte, aşa cum aţi auzit
d in Tomos. Din nefericire, acestea se află la mănăstirea Lavra din K iev.
B u n u l D um nezeu şi rugăciunile cuvioasei Teodora ne vor ajuta să adu
cem sfintele sale m oaşte acasă, ca şi pe cele ale sfâ n tu lu i cuvios Ioan
Iacob, pe care, de asemenea, îl proclam ăm astăzi, din harul lui D um 
nezeu, ca sfânt. V ieţuitor la m ănăstirea Neam ţ şi apoi în deşertul de
lângă Ierusalim , la m ânăstirea S f. Gheorghe-H ozeva, unde şi-a sfinţit
viaţa şi a s fin ţit şi neam ul nostru românesc. El s-a născut în ţinutul
D orohoiului şi faim a credinţei lui şi a facerilor de m inuni a cuprins
■creştinătatea, iar Patriarhia Ierusalim ului îl consideră în cinstire deose
bită. N um ele său va fi trecut în calendar. Viaţa şi faptele lui vor îm 
bogăţi literatura noastră religioasă.
Rugăm , aşadar, pe cuvioasa Teodora de la Sihla şi pe cuviosul Ioa
Iacob de la N eam ţ să se roage hii D um nezeii pentru noi, pentru îm pli
nirea rugăciunilor şi pentru sănătatea noastră. A m in !»
Astfel s-au d esfăşurat evenim entele p rilejuite de proclam area
lem nă a hotărârii S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne pri
vind trecerea în ceata sfinţilor a cuviosului Ioan-Iacob de la Neamţ
a cuvioasei Teodora de la Sihla.
P articiparea credincioşilor, a tâ t la Neam ţ şi la Sihla, cât şi la I
^i nu num ai din zonele învecinate, ci din toată ţara , a fost im pres
nantă, a tâ t ca num ăr cât şi ca tră ire duhovnicească, arătân d p
aceasta că poporul rom ân ortodox a răm as puternic ancorat în credi
sa şi în încrederea în puterea ocrotitoare a preabunului Dum nezeu
-şi în aju torul sfinţilor bineplăcuţi lui Dum nezeu din neam ul acesta
necu v ân tat.

SFÂNTUL GHERMAN, OCROTITORUL DOBROGEI.
SLUJBELE SOLEMNE DE LA CONSTANŢA
CU PRILEJUL PROCLAMĂRII CANONIZĂRII
C ontinuând acţiunea sfântă de a proclam a, la faţa locului, pe sfin
ţii rom âni canonizaţi de S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a aflat în zilele de 12— 14
iunie 1993 la Tom is-C onstanţa, p e n tru proclam area solem nă a hotărârii
Sfântului Sinod p rivind trecerea în rân d u l sfinţilor şi înscrierea în ca
lendarul Bisericii O rtodoxe Rom âne a S fâ n tu lu i cuvios G herm an din
Dobrogea.
Această acţiune se înscrie în m arele şi lungul itinerar, început de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist încă din ziua de 21 iunie 1992
la B ucureşti şi continuat p rin T ransilvania, Moldova, Oltenia, B ucu
reşti, din nou M oldova şi iată, de data aceasta, în Dobrogea.
In tr-u n fel, P rea F ericirea Sa a încheiat la Tomis itin era ru l pe
care şi l-a propus în legătură cu aducerea la cunoştinţa credincioşilor
ortodocşi rom âni a ho tărârilo r S fântului Sinod, în cadrul unor m ani
festări religioase solemne. Şi nu este lipsit de sem nificaţie faptul că
acest itin era r se încheie la C onstanţa, Tom isul de odinioară, unde s-a
propovăduit p e n tru prim a dată creştinism ul şi de unde a început, de
fapt, răspândirea creştinism ului la străm oşii noştri geto-daci şi daco
rom âni.
C etăţile pontice, vechi dave traco-dacice şi m ai târziu (sec. IV) ce
tăţi de refugiu şi apărare a scito-goţilor, au in tra t, din vrem uri s tră 
vechi, în circuitul com ercial şi cultural. Se ştie precis că D arius I «al
lui Istaspe» (am intit şi de M. Em inescu în Scrisoarea a IlI-a), celebrul
strateg persan, a ajuns până în aceste locuri şi chiar peste D unăre (în
Bărăgan) din dorinţa de noi cuceriri sau de cunoaştere a lum ii (sec. VI
î.d.Hr.).
O descriere a locurilor respective o face, m ai precis, H erodot, p ă
rin te le istoriei (sec. V î.Hr.), care, pe lângă date istorice, toponim ie, bo
găţii, com erţ, ara tă că «dacii erau cei m ai drepţi d in tre traci», deci o
constatare m orală. Mai m ult, în Istoriile sale, H erodot prezintă chiar
am ănunte asupra spiritu alităţii traco-dace, a rătân d u -se încân tat de zeul
Zalm oxe şi de credinţa în nem u rire a străm oşilor noştri. De la «părin
tele» istoriei avem descrierea prim elor cetăţi com erciale «greceşti» : To
misul, C allatisul, H istria, precum şi cele două extrem ităţi pontice :
O dessus (Odesa) şi V arna. Se fac refe riri şi la alte cetăţi aşezate pe li
to ral cum a r fi Dionisopolis (Balcicul).
Istoricul A rrian (sec. II î.Hr.), preluând o ştire m ai veche, descrie
trecerea lui A lexandru M acedon p rin M untenia când, neputând avansa
din cauza holdelor, a poruncit soldaţilor să taie grâul cu sabia p e n tru
a-şi croi drum .
B. O. R. — 13
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Iscusitul geograf Ptolem eu, în cartografia sa, pe lângă enum erarea
a mii de cetăţi din Im periul rom an, nom inalizează aproape două sule
de localităţi din Dacia Pontică.
Din m itologia greacă nu puteau lipsi referirile la provincia res
pectivă. Aici, în Dacia Pontică, veneau argonauţii să caute lâna
de
a u r ; aici v u ltu rii «devorau» ficatul pedepsitului P rom etcu ; tot aici
Orfeu şi Bachus îşi găseau nenum ăraţi adepţi, cum bine glăsuieşte
poetul orb, şi el legendă, Hom er, în lliada, şi Odiseea, precum şi V irgiliu, în Eneida.
Perioada de legendă şi m it, de m utaţii spirituale, de îm pliniri şi
centralizare a statu lu i dac, toate s-au desăvârşit şi au creat aureola re 
gelui B urebista şi a m arelui-preot al dacilor, Deceneu. Nu surp rin d e
decât pe cei fără cu ltu ră faptul altoirii creştinism ului pe vechea şi tra i
nica sp iritu alitate dacă, din îngem ănarea cărora s-au născut poporul ro
m ân şi civilizaţia latino-ortodoxă. Cele consem nate de Platon, Iordanes
şi de către istoricii bisericeşti : Socrate, Sozomen, episcopul Eusebiu de
Cezareea, O rigen ş.a. su n t reale, p erm anent verificabile şi în tă rite de
studii, articole, cercetări, descoperiri arheologice întâm plătoare sau pro
gram ate.
Nu putem trece cu vederea prezenţa şi activitatea benefică a lui
Ovidiu — poetul exilat — la Tomis şi consecinţele ei p e n tru răspândi
rea în această regiune a Evangheliei Dom nului.
Din m ica introducere, înţelegem de ce Pronia divină a binecuvântat
Dacia întreagă, şi mai ales regiunea pontică, prin trim iterea la propovăduirea Evangheliei, aici, a în tâiului chem at la apostolat, A ndrei, fra 
tele lui P etru (Matei IX, 9 ; Ioan I, 39).
A genda de lucru a P rea Fericitului P ărinte P a tria rh Teoctist pe
anul 1993 fiind foarte încărcată, a fost necesară am ânarea în vară a
proclam ării, la faţa locului, a canonizării cuviosului G herm an al Dobrogei. De fap t sfinţii n-au date om eneşti — alcătuite, ei su n t peste tim p,
d ar şi-au preg ătit veşnicia în tim p şi în trup. S tabilirea datei calenda
ristice p e n tru cinstirea cuviosului G herm an s-a făcut ţinându-se seam:de tradiţia, de îndelungata v enerare locală, ca şi de practica altor com uni
tăţi creştine. S-a convenit ziua de 29 februarie, îm preună cu Sf. Ioan
Casian, deoarece am ândoi au fost daco-rom ani, călugări, dascăli, pelerini,
ucenici ai Sf. Teotim , episcopul Tom isului, apărători ai Sf. Ioan G ură
de A ur la Constantinopol şi Roma, închinători la Locurile sfinte şi or
ganizatori, p rin tre alţii, ai m onahism ului creştin în apusul Europei.
Iată, aşadar, şi dim ensiunea ecum enică şi im portanţa acesteia în vre
mea noastră.
Cele m enţionate m ai sus, dragostea în tâistătăto ru lu i Bisericii noas
tre p e n tru Legea străb u n ă, îndatorirea şi răspunderea sa p e n tru b u n u l
m ers al Ortodoxiei rom âneşti, l-au determ in at pe P rea F ericitul P ă rin te
P atriarh Teoctist să revină în C onstanţa pentru sfânta m isiune a ofi
cializării, aici, a canonizării cuviosului G herm an al Dobrogei şi ocroti
tor al m onahism ului ortodox.
Ziua fixată p e n tru desfăşurarea solem nităţilor a fost dum inică, 1
iunie 1993.
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încă din ajun, I.P.S. A rhiepiscop Lucian al Tom isului pregătise to
tul p e n tru cinstirea evenim entului şi desfăşurării cerem oniei după da
tină şi după toată cuviinţa.
Sosirea m em brilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a
avut loc sâm bătă, 12 iunie 1993.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost întâm pinat după
toată rân d u iala de către I.P.S. Lucian, chiriarhul locului, care a ro stit
un cuvânt de bun-venit. în tâ istă tă to ru l Bisericii Ortodoxe Rom âne a
răspuns, m ulţum ind p e n tru toată osteneala, dând binecuvântare credin
cioşilor de faţă şi felicitând pe slujitorii din sobor.
D in încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist slujba
P rivegherii a fost oficiată de către P. S. Episcop Roman, vicarul A rhie
piscopiei B ucureştilor, înco n ju rat de un sobor de preoţi şi diaconi ai
catedralei episcopale din Constanţa.
P. S. Episcop Roman, cunoscut călugăr cernican, a rostit un cuvânt
m ângâietor despre rolul m onahism ului şi m onahului în viaţa Bisericii
şi în m isiunea creştină, ieri şi astăzi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu m em brii Sf. Sinod care
l-au însoţit, au fost cazaţi la Schitul Sf. M aria — Techirghiol. Aici,
s-au precizat detaliile prăznuirii şi s-a defin itiv at program ul p e n tru
ziua urm ătoare.
Dum inică, 13 iunie 1993, zi însem nată în calendar ca dum inica
«T uturor sfinţilor», slujitorii catedralei arhiepiscopale au săvârşit slujba
aghiasm ei, p e n tru binecuvântarea credincioşilor, precum şi p e n tru stro 
pirea cu apă sfinţită, a icoanelor şi a locului unde se va oficia S fânta
Liturghie.
D upă obiceiul locului, ierarhii slujitori au fost prim iţi în catedrala
Arhiepiscopiei, credincioşii cântând im nul arhieresc şi oferind flori
oaspeţilor. După îm brăcarea ierarhilor şi slujitorilor, cuvioşii p ărin ţi şi
maici stareţe : G herontie de la m ănăstirea Cocoşu, Ioan de la schitul
D ervent, Sem fora de la schitul Techirghiol, Irin a de la m ănăstirea Celic
Dere, A driana de la m ănăstirea Saon şi alţii, au ridicat icoanele sfin 
ţilor, pregătite p e n tru sfinţire : Sf. Apostol A ndrei, Sf. Ioan Casian,
Sf. Ierarh i Teotim şi B retanion de Tomis, Cuviosul G herm an al Dobrogei şi au p o rn it în fru n te a procesiunii, în ordine perfectă, în su netul
clopotelor catedralei şi in arm onia troparelor sfinţilor, către locul unde
urm a să se săvârşească Sf. Liturghie. Aici, pe u n podium special am e
n a ja t pe ruinele vechii bazilici a Tom isului, au lu at loc după rân d u ială :
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. M itropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. A rhiepiscop Lucian al Tom isului,
P. S. Episcop P e tru de B ălţi, locţiitor de m itropolit al M itropoliei Ba
sarabiei, PP.SS. Episcopi G herasim al R âm nicului, Calinic al A rgeşului,
P. S. Episcop Rom an, vicarul Arhiepiscopiei B ucureştilor, P. S. A rhiereu
Casian, vicarul Episcopiei D unării de Jos. D intre preoţi, în afara celor
de la catedrala şi de la cen tru l eparhial, au slu jit : P. C. pr. C onstantin
Pârv u, vicar patriarh al, P. C. pr. prof. M ircea Păcurariu, decanul Facul
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tăţii de teologie din Sibiu, P. C. pr. A ugustin Rusu, secretar la Cance
laria Sf. Sinod ş.a. D intre diaconi, în afara celor din soborul catedralei,
a u oficiat : P. C. prof. Em il Corniţescu, P. C. prof. I. M ihalache, direc
toru l Sem inarului din Buzău, PP.CC. diac. M arin B runo şi P etru David
de la m ânăstirea A ntim din Bucureşti.
De asem enea, au v e n it să fie de faţă, la aceste m om ente solem ne
şi de m are sărbătoare, înalţi dem nitari de stat, reprezentanţi ai auto
rită ţilo r locale, oam eni de cultură, personalităţi politice.
A n u nţând începerea Sfintei L iturghii şi a solem nităţilor din această
zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, adresându-se m ulţim ii de
credincioşi şi tu tu ro r celor prezenţi (cca. 25.000 persoane), a spus :
«Ne-a învrednicit preabunul D um nezeu ca, astăzi, să păşim pe
aceste urm e sfinte ale Părinţilor Bisericii neam ului nostru şi să
săvârşim îm preună, la dorinţa credincioşilor şi la dorinţa clerului din
Dobrogea, actul m are şi sfâ n t al proclamării canonizării Sfâ n tu lu i Cu
vios G herm an d in Dobrogea. Este, desigur, o zi unică în viaţa noastră a
tuturor. Noi, ierarhii S fâ n tu lu i Sinod, suntem , cu inim a şi cu dragostea
noastră părintească, alăttiri de preoţii şi credincioşii din acest ţin u t
românesc unde sfinţi, m ărtîirisitori şi nevoitori în tru cele dum nezeieşti,
au trăit, s-au nevoit şi ne-au lăsat m oştenire sfântă, credinţa strămoştească.
Să înălţăm îm preună rugăciunile către bunul D um nezeu ca să ajute
poporului rom ân şi să ajute lum ii întregi. V om face azi rugăciuni pen
tru binele întregii om eniri, p entru sănătatea, m ântuirea şi p en tru ier
tarea păcatelor noastre. Să ne gândim şi să ne rugăm pentru fraţii
noştri rom âni de la Tiraspol, ca puterea lui D um nezeu să se reverse
cu dreptate sfântă asupra lor şi asupra neam ului nostru românesc, asu
pra tuturor fraţilor noştri rom âni, oriunde s-ar afla ei. Să închinăm ,
aşadar, aceste clipe rugăciunii şi m editaţiei noastre sfin te p en tru că
asem enea clipe şi asem enea zile nu în tâ ln im de m u lte ori în viaţa noas
tră. Să ne ajute bunul D um nezeu să folosim rodnic clipele de ru 
găciune».
Toată slujba s-a desfăşurat, apoi, în tr-o atm osferă de cuviinţă şi
respect, în linişte perfectă şi ordine desăvârşită. Se cuvine să m enţionăm ,
aici, că un aport deosebit la realizarea şi păstrarea acestei atm osfere
l-a avut A m iralitatea portului C onstanţa care a asigurat ordinea şi dis
ciplina cu un g rup de tineri m ilitari.
R ăspunsurile liturgice la S fânta L iturghie au fost date de către
corul catedralei constănţene şi de un g rup de elevi sem inarişti de Ia
Sem inarul teologic din Buzău.
La sfârşitul Sfintei L iturghii, Prea Fericitid Părinte Patriarh
Teoctist s-a adresat din nou m ulţim ii de credincioşi, ream intind sem
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nificaţia şi im portanţa acestei zile şi a ru g at pe P. S. A rhiereu-vicar
Casian G ălăţeanul să dea citire h o tărârii S fântului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Rom âne, privind canonizarea cuviosului G herm an din
Dobrogea :

TEOCTIST
D IN M IL A L U I D U M N E Z E U , A R H IE P IS C O P A L B U C U R E Ş TILO R ,
M I T R O P O L I T A L M U N T E N I E I ŞI D O B R O G E I ,
P A T R I A R H A L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E ,
P R E A IU B I T U L U I C LE R Şl D R E P T C R E D IN C IO Ş IL O R C R E Ş T IN I
D IN C U P R IN S U L P A T R IA R H IE I O R T O D O X E R O M Â N E ,
H A R , M IL Ă ŞI P A C E DE L A D U M N E Z E U P Ă R IN T E L E LU M IN ILO R ,
IA R DE L A N O I P A T R IA R H IC E Ş T I B IN E C U V Â N T Ă R I,

A m in tind u-n e de sfinţii şi drep ţii Bisericii, rem em o ră m
cuvintele p s a lm is tu lu i: «Bucuraţi-vă d r e p ţilo r ! Celor drep ţi
li se cuvine laudă» (Ps. 32, 1).
Adevărul acestor cu vinte este cup rins în paginile S fin te i
S crip tu ri şi în Tradiţia Bisericii creştine, cinstirea şi p o m e n i
rea celor drepţi, p rin sfin te slu jb e şi cântări bisericeşti, fiind
un act de laudă adusă lui Dumnezeu.
«Prin sfin ţii care su n t pe p ă m â n tu l Lui, m inu na tă a fă cut
D o m n u l toată voia în tru ei» (Ps. 15, 3).
De la începuturile vieţii creştine, cuvâ n tu l lui D u m nezeu
s a vestit p rin aleşii Săi în felurite c h i p u r i : Prin m artirii care
au u rm a t p rin moartea lor m ucenicească pe M ân tuitorul nos
tru Iisu s Hristos, care s-a je r tfit p e n tru păcatele n o a s tr e ; prin
m ărturisitori, care au m ă rtu risit credinţa în învierea lui
H ristos, su ferin d chinuri, p r im e jd ii şi chiar m o a r t e ; prin ie
rarhii Bisericii, care au strălucit prin înţelepciune şi bărbăţie
în propovăduirea dreptei credinţe şi, în sfârşit, prin cuvioşi,
care au biruit în lupta cu ispitele, cu slăbiciunile firii, cu pă
catul, stăruind neîncetat în practicarea virtuţilor creştine, în
credinţă, nădejde şi dragoste.
Istoria creştinism u lu i românesc, ne oferă strălucite exem 
ple de cuvioşi şi trăitori ai evlaviei creştine. Din rândul aces
tor nevoitori şi trăitori, bineplăcuţi lui D umnezeu, s-a ridicat
şi cuviosul G herm an din Dacia Pontică, pe la sfârşitul seco
lului al IV-lea, în părţile Sciţiei Mici (Dobrogea de astăzi),
prieten şi sfă tu ito r al sfâ n tu lu i Ioan Casian, împreună-vieţuitor şi călător la Locurile sfin te şi mai apoi m isionar în apusul
Europei.
De aceea, luând a m inte la viaţa duhovnicească a cuviosu
lui părintelui n o stru Gherman, la folosul duhovnicesc de care
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se îm părtăşesc creştinii n oştri şi la fa p tu l că Ortodoxia d o 
brogeană îl păstrează în cultu l ei, alături de sfâ n tu l Ioan Ca
sian, care se părznuieşte în ziua de 29 februarie.
S m erenia noastră, îm p reu n ă cu to ţi m e m b r ii S fâ n tu lu i
S in o d al Bisericii Ortodoxe Rom âne, cercetând viaţa, faptele
şi săvârşirea cuviosului G herm an din Dobrogea şi p u rtâ n d
grijă de folosul c o m u n al cred in cio şilo r; ţinând seam a de cele
arătate de către Arhiepiscopia T om isului, care a cerut ca p o 
m enirea cuviosului G herm an să fie în ziua de 29 februarie,
alături de sfâ n tu l Io an Casian, iar în anii nebisecţi, p o m e n i
rea lui să se facă la 28 fe b r u a r ie ;
U rm ând rânduiala canonică şi sinodală şi ch em â nd în a ju 
torul n o stru puterea Celui Preaînalt,
HOTĂRÂM:
De acum înainte ţi până la sfârşitul veacurilor, cuviosul Gherman,
preotul şi călugărul din D obrogea (Dacia Pontică), să fie pomenit ală
turi de bărbaţii cei cuvioşi şi m ărturisitori de Hristos, cinslindu-se cu
slujbe şi pomeniri, după rânduială, in ceata «Cuvioşilor», în tot cu
prinsul Bisericii O rtodoxe Române cu numele de « S f â n t u l C u 
v i o s G h e r m a n d i n D o b r o g e a».
D rept zi de prăznuire a sfântului, statornicim ziua de 29 februa
rie, iar în anii nebisecţi, 28 februarie, alături de sfântul Ioan Casian,
urm ând ca num ele său să fie trecut în sinaxar, în cărţile de cult şi
în calendarul Bisericii noastre.
Rânduim să se tipărească slujba, viaţa şi icoana cuviosului, care
să fie prim ite cu toată evlavia de către binecredincioşii creştini.
H otărâm , de asem enea, ca icoana sfântului să se aşeze la loc
potrivit, alături de cele ale altor sfinţi de neam român, în toate bise
ricile noi, ori în cele care se v o r zugrăvi de acum inainte in cuprinsul
Bisericii O rtodoxe Române.
Şi pentru ca evlavia credincioşilor noştri să sporească, mai rân
duim ca orice sfânt locaş ce se va zidi in cuprinsul Bisericii O rtodoxe
Române să poată lua hram ul «Sfântul Cuvios Gherman».
Spre deplină statornicire a celor pe care le-am rânduit în chip
canonic, întărim cu sem năturile noastre actul de faţă ca Tomos pa
triarhal şi sinodal de canonizare, adică de aşezare în rândul sfinţilor
cuvioşi, a sfântului Gherman din Dobrogea, spre a-1 aduce la cunoş
tinţa evlaviosului cler şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Pa
triarhiei Române.
Dat în Bucureşti, în
douăzecea.

anul

m ântuirii

1992,

luna

iunie, ziua a
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După citirea A ctului de canonizare, au fost binecuvântate şi sfin
ţite, p rin stropirea cu aghiazm ă, toate icoanele aduse aici în acest socp
după care, rând pe rând, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
ridicat, în văzul m ulţim ii şi în sem n de binecuvântare fiecare d in tre
aceste icoane.
A fost a ră tată , m ai întâi, icoana reprezentând pe S fântul Apostol
A ndrei, părin tele creştin al neam ului nostru, cel dintâi chem at la apos
tolat de către M ântuitorul Iisus H ristos şi prim ul apostol al străm oşi
lor noştri.
Au u rm a t icoanele reprezentând pe Sfântul Teotim de Tomis, ap ă
răto ru l neam ului său şi spaim a păgânilor, şi S fântul B retanion ap ă ră 
torul dreptei credinţe. Aceştia au tră it şi au slujit, acum o m ie cinci
sute de ani, tot în acest loc, în această bazilică, ruinată de păgâni, dar
credinţa în H ristos pe care au propovăduit-o s-a p ăstrat n ealterată până
la noi. De aceea, astăzi, în Tom isul cel b ătrân , precizează Prea F e ri
citul P ărin te P a tria rh , se slujeşte ca şi atunci, m ărturisim pe Dum nezeu
ca şi străm oşii noştri şi luăm ca m ijlocitori, în C ortul sfânt al sfinţilor
pe cei ce S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne i-a canonizat.
In sfârşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a în ălţa t în
văzul m ulţim ii, binecuvântând-o, icoanele Sf. Ioan Casian şi a p rie te 
nului său, Sfântul-cuviosul G herm an al Dobrogei, ocrotitorii acestor
locuri, născuţi şi crescuţi aici, educaţi şi form aţi, creştini şi m isionari,
contem porani şi prieten i cu m arii P ărin ţi capadocieni.
D upă această prezentare în atm osfera de adâncă şi solem nă evlavie
şi tră ire creştină, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un
bogat cu vânt de în v ăţătu ră, spunând :
«Cu adâncă em oţie participăm , în ziua aceasta binecuvântată de
D um nezeu, la proclamarea canonizării S fâ n tu lu i Cuvios Părinte G her
m an din Dobrogea. Ne-a im presionat m id t participarea credincioşilor
d in prim ele m om ente ale dim ineţii. N e-a m işcat evlavia şi răbdarea lor.
Ne-a im presionat m odul în care ei păstrează credinţa noastră străbună
şi aici în Dobrogea, m ărturie că «Hristos sălăşliueşte în in im ile » lor
curate (Efeseni 3, 17).
Dobrogea, num ită în vechim e Sciţia Mică, având drept capitală Tom isid, oraş aşezat aici la m alul m ării, cu celelalte cetăţi vecine, H istria
şi Callatis, albite de valurile m ării şi de curgerea vrem ii, păstrează cu
sfinţenie num eroase urm e ale paşilor propovădintorilor binecuvântaţi
de D um nezeu să vestească străm oşilor noştri «cuvântul vieţii» (I Ioan
1, 1). A cest colţ de ţară păstrează râvna şi icoana Sfâ n tid u i Apostol
A ndrei, «cel dintâi chem at la apostolie» de către M ântuitorul Hristos
(Ioan 1, 40). Şi, după cuvântul S ă u : «M ergând, învăţaţi toate neam urile,
botezându-le în num ele Tatălui şi al Fiidui şi al Sfâ n tu lu i Duh» (Ma
tei 28, 19), acest părinte al străm oşilor şi Bisericii noasti'e a îndeplinit
această portincă. Săm ânţa Evangheliei a găsit aici, în Sciţia «păm ântid
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cel bun» în sufletele lor «rodind însutit» (Ltica 8, 8), crescând şi îm bo
găţind de-a lungul secolelor coroana stejarului credinţei neam ului nos
tru românesc. Generaţie după generaţie, strămoşii noştri, creştinii do
brogeni, episcopi şi preoţi, m onahi şi credincioşi, au sfin ţit cu lacrimile
ostenelilor duhovniceşti şi cu sângele m artiriului p entru Hristos acest
păm ânt sfâ n t şi l-au a vu t ca pe un altar liturgic al sem inţiei lor. Pe
pietrele acestui păm ânt au întem eiat şi au ridicat o aleasă şi slăvită
Biserică lui Hristos, «stâlp şi tem elie a adevărului» (I Tim otei 3, 15).
M ii de sfin ţi m artiri, cunoscuţi în Sfânta Tradiţie a Bisericii prim elor
secole sau anonim i purtând «cununa vieţii» (Apocalipsa 2, 10), şt iuţi
num ai de D um nezeu, şi-au dat viaţa p entru Hristos aici, in pământiii
Dobrogei.
Se roagă astfel p entru noi, S fâ n tu l Apostol Andrei, S fâ n tu l Cuvios
G herm an, S fin ţii M artiri Epictet şi A stion, Flavian şi Filip de la Isaccea,
S fin ţii M ucenici de la N iculiţel : Zotic, A tal, Camasie şi Filip ale căror
m oaşte se află, spre mângâierea credincioşilor, la m ănăstirea Cocoşu,
precum şi nenum ăraţi m artiri din rândul ostaşilor. Se roagă pentru noi
m arii ierarhi ai T o m is u lu i: episcopul m artir Efrem , pom enit in Sinaxarul Bisericii la 7 m artie ; episcopul m artir Tit, apărător al credinţei
orto d o xe; episcopul m artir Marcu, unul din cei 318 S fin ţi Părinţi, par
ticipanţi la Sinodul I e c u m e n ic ; Sfâ n tu l Ierarh Betranion de care ne
vorbeşte Sfântîil Vasile cel Mare lăudându-i râvna, m n n it de el «bărbat
destoinic şi re n u m it p en tru virtu tea vieţii sale», şi care «plin de cre
dinţă... a în fru n ta t stricarea dogmelor» (Teodoret al C iru lu i); S fântul
Ierarh T eotim I, prietenul şi apărătorul S fâ n tu lu i Ioan Gură de A u r ;
S fâ n tu l Ioan Casian, înţeleptul Părinte, şi el ucenic al S fâ n tu lu i Ioan
Gură de A u r, m are sfătuitor al m onahilor şi organizator de vetre
m ănăstireşti, departe de locurile părinteşti după care a suspinat întreaga-i viaţă.
Se roagă apoi p en tru noi S fâ n tu l Cuvios Părinte G herm an pe care
de astăzi, an de an, îl vo m cinsti cu laude şi cu cântări duhovniceşti, in
ziua de 29 februarie iar în anii obişnuiţi pe 28 febniarie, alături de
S fâ n tu l Ioan Casian de care a fost strâns legat sufleteşte încă din anii
copilăriei. A u viers îm preună la şcoală, au continuat apoi studiile, pro
babil în ima din m arile cetăţi ale B izanţului. A u renunţat la viaţa luTiească şi, după cuvântul Evangheliei, i-au urm at lui Hristos (Maliei 16,
24), mergând la o m ănăstire nu departe de locurile natale, in dorinţa
lor de desăvârşire au început să călătorească în sfinte pelerinaje, aşa
cum vă aflaţi m u lţi dintre dum neavoastră astăzi aici. I-au văzut pe
sihaştrii din Siria, pe cei din Palestina şi Egipt, călugări îm bunătăţiţi,
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de la oare au cerut sfaturi, de la care au aflat, m ereu întrebând, scara
desăvârşirii în Ilristos. După ce şi-au u m p lu t sufletele de frum useţea
vieţii celei retrase departe de ispitele lum ii şi după ce şi-au întărit
puterile până la măsura de a jm tea fi folositori şi altora, s-au întors în
Eui'ojxt; S fâ n tu l loan Casian plecând m ai departe în apusul Europei iar
Cuviosul Părinte G herm an răm ânând in păm ântul şi Biserica neam u
lui său, îm bunătăţind prin sfatul său, plin de înţelepciunea trăirii filoculice şi a nevoinţelor şi prin pildă vie, viaţa monahală din Dobrogea.
r e drept cuvânt îl num ea S fâ n tu l loan Casian, la puţină vrem e după
trecerea la cele veşnice, pe la 405—415, după aproape 50 de ani de nevoinţe în lum ea aceasta, «S fâ n tu l Părinte G herman», cunoscându-i şi
p reţuindu-i viaţa şi chipul de m are dascăl în tainele şi căile desăvârşi
rii ortodoxe, model de viaţă curată şi ostenitor de post şi rugăciune ne
încetată. Iar p entru noi, dreptm ăritorii creştini de azi, S fântul Cuvios
G herm an din Dobrogea nu este m nnai caldul rugător şi solitor al nos
tru în faţa lui D um nezeu, trăitor în tim purile de form are a poporului
român, ci şi m esagerul virtu ţilo r creştine şi al num elui neam ului nos
tru în vdtrele de sihăstrie şi în lum ea secolului al IV -lea după Hristos.
înalt Prea S fin ţite Arhiepiscop Lucian, aveţi astăzi, aici la Tom is,
bucuria de a fi înconjurat de icoanele acestor S fin ţi aleşi ai Bisericii
n e a m u lu i; aveţi bucui'ia apoi, de a fi înconjurat de asem enea credin
cioşi, preoţi şi m onahi, de asem enea tineri, de aceşti prunci, care sunt
viitorul credinţei noastre. A v e ţi cu adevărat aici, înalt Prea S finţia
Voastră, un ogor, o grădină a Maicii D om nului, au mănăstiri, cu bise
rici, slujitori şi credincioşi de mare valoare duhovnicească. A m înţeles
că su nteţi sprijinit şi a jutat in buna-chivernisire a S fin te i Arhiepiscopii
de onoratele autorităţi de S ta t care ne-au bucurat şi astăzi prin pre
zenţa lor. N e-am bucurat şi de prezenţa reprezentanţilor oştirii române,,
din m ijlocul cărora, aşa cum ne arată Sinaxarul Bisericii şi istoria Pa
triei au vlăstărit şi vor vlăstări peste veacuri v ite ji apărători ai N eam u
lui şi ai credinţei, m artiri şi eroi.
S u n tem , iubiţi credincioşi, la această Sfântă
Liturghie Biserica
Ortodoxă Rom ână in întregim ea ei, îm preună cu noi fiin d şi M itropolia
Basarabiei, prin prezenţa Prea S fin ţitu lu i Petru, locţiitor de m itropolit
însoţit de preoţi şi credincioşi din această parte de ţară scumpă su fle 
tu lu i nostim. A m sim ţit încă o dată, m inunea dumnezeiască ce s-a să
vârşit şi la m ănăstirea Putna, când Biserica l-a canonizat pe Ştefa n cel
Mare. Icoana S fâ n tu lu i a jost săm tată de credincioşi din Transilvania
şi Oltenia, din M oldova şi Dobrogea, de la Chişinău şi Cernăuţi... în 
treaga Biserică Ortodoxă Română a fo st îm preună, căci Biserica M ân
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tuitorului Hristos nu are hotare p ă m â n te şti; ea are ca hotare doar su 
fletele, credinţa şi limba.
Să ne ajute bunul D um nezeu tuturor şi să vă binecuvânteze cu
pace, cu sănătate şi cu bucurii la casele dum neavoastră. Să ne în vred 
nicim de pilda Sfin ţilo r rom âni dobrogeni. Să-i chem ăm în rugăciunile
noastre să ne ocrotească viaţa şi să-i cinstim cu bucurie duhovnicească
ca pe nişte fii binecuvântaţi ai neam idui nostm , îm preună cu ceata
S fin ţilo r A postoli şi cu toţi S fin ţii. Să cerem ajutorid şi m ijlocirea lor,
care este bine prim ită de D um nezeu şi ne izbăveşte de păcate.
Din partea mea şi a ierarhilor S fâ n tid u i Sinod duceţi binecuvân
tarea Bisericii tuturor celor din fam iliile dum neavoastră şi, cu dragoste
de D um nezeu şi de sem eni, rugaţi-vă p entru pacea lum ii şi p e n tru fm iii noştri rom âni închişi la Tiraspol, ca să fie izbăviţi de batjocura şi
de chinul în care se află. P entru rugăciunile C uviosului Părinte G her
m an, Hristos D om nid nostru să ne miluiască şi să ne mânttiiască pe
toţi, cu al Său dar şi a Sa iu b ir i de oam eni. Am in».
Corul şi credincioşiii au in to n at Im nul patriarh al şi M ulţi ani
trăiască !
Cu vădită em oţie, a răspuns I.P.S. Lucian, arhiepiscopul Tom isului.
m ulţum ind lui D um nezeu p e n tru toate câte s-au săvârşit spre slava Sa
şi cinstirea sfinţilor. C uvânt de m ulţum ire a fost adresat Prea Ferici
tului P ă rin te P a tria rh Teoctist p e n tru că a răspuns invitaţiei A rhi
episcopiei Tom isului de a proclam a la faţa locului pe sfinţii dobrogeni.
De asem enea, a adresat cuvânt de cinstire înalţilor ierarhi slujitori şi
a apreciat răspunsul bun al tu tu ro r oaspeţilor şi invitaţilor.
N -au fost trecuţi cu vederea colaboratorii apropiaţi de la C entrul
eparhial, slujitorii şi corul catedralei, stareţii m ănăstirilor, protopopii,
preoţii veniţi p e n tru a m enţine ordinea şi toţi credincioşii ortodocşi.
C uvânt de salut, pace şi îm păcare a fost adresat reprezentanţilor
celorlalte Biserici din oraş care au răspuns acestui sfân t m om ent
al cetăţii.
Cu recunoştinţă, în a ltu l Ierarh a apreciat gestul creştinesc şi ro 
m ânesc al a u to rităţilo r locale şi de stat de a participa la slujbă şi la
cerem onia proclam ării sfinţilor dobrogeni.
Cu delicateţe a binecuvântat m ulţim ea de tineri ostaşi marinarii
care au dat culoare, în cân tare şi nobleţe şirurilor de credincioşi în or
dine p e n tru slujbă.
Un cuvânt ales şi în d ato rito r a fost adresat A m iralităţii portul
C onstanţa, vâslaşii Sf. A ndrei pe m are, aproape şi departe, şi a p ă *
tori neînfricaţi ai dreptei credinţe şi a porturilor rom âneşti de
Mare...
După încheierea acestor înălţătoare m om ente de tră ire creştină,
aceeaşi ordine perfectă, cu p rap u ri şi icoanele sfinţilor, cu intona
im nului arhieresc şi a troparelor sfinţilor, s-a purces spre catedr
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a binecuvântat pruncii şi m ul
ţim ea, oferind icoane şi cruciuliţe.
D upă ce slujitorii şi-au lăsat veşm intele, s-a oficiat un scurt Te
deum de către ecleziarhul şi cân tăreţii catedralei.
Pe scări, m ulţim ea a ţin u t să se fotografieze cu m em brii Sf. Sinod,
a oferit din belşug flori şi s-a cân tat îndelung «M ulţi ani trăiască...».
D upă o scurtă în tru n ire la reşedinţa chiriarhală, la ora 14,00 a
a v u t loc agapa frăţească, cu p rileju l prăznuirii respective, în salonul de
recepţie «Cazino» Constanţa.
Pe lângă invitaţii I.P.S. Lucian, au luat parte la agapă reprezen
tan ţi ai Preşedinţiei, G uvernului şi au to rităţile locale, prim arul oraşului
şi prefectul judeţului Constanţa. în tim pul dejunului, corul elevilor Se
m inarului din Buzău, sub supravegherea P. C. prof. M ihalache şi sub
bagheta u nui elev, a in te rp re ta t un buchet de cântări religioase şi pa
triotice. A udienţa a răm as în cân tată de arm onia perfectă şi execuţia
im pecabilă a vocilor tinere şi bine form ate. P rea F ericitul P ărin te P a 
tria rh a felicitat pe corişti şi a adus cuvânt de laudă profesorilor şi
educatorilor lor, le-a oferit iconiţe, cărţi şi cruciuliţe. Elevii au prim it
felicitări şi din p artea C hiriarhului locului, m ulţi d in tre corişti făcând
p a rte din A rhiepiscopia Tom isului.
L uând cuvântul, prefectul judeţului a m ulţum it lui Dum nezeu «pen
tru toate câte ne-a dat nouă» şi p e n tru sfinţii ocrotitori ai Dobrogei.
Dom nia sa a asigurat pe P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi
întreaga Biserică a neam ului de sp rijin şi înţelegere a nevoilor cre
dincioşilor. în acelaşi context a vorbit şi rep rezentantul G uvernului
Rom âniei, asigurând Conducerea bisericească, întregul cler şi credin
cioşii că S tatul este preocupat de găsirea unor m odalităţi concrete p e n tru
sp rijin ire a m aterială a Bisericii străbune, a slujitorilor ei, ca unii ce
su n t, de două mii de ani, pedagogi, dascăli, educatori şi sfinţitori ai
neam ului românesc... Sala a izbucnit în aplauze prelungite !
C uvânt em oţionant de laudă lui D um nezeu, de cinstire a sfinţilor
şi de bucurie că în această localitate se află Intâistătătorul Bisericii
străm oşeşti, a fost ro stit de p rim aru l cetăţii Tom is-Constanţa.
în continuare, cu p u tere în duh, a g răit cunoscutul poet şi eseist,
revoluţionar şi p atrio t basarabean, G rigore V ieru, m em bru al A cade
m iei Române. Cu lacrim i în ochi, cu inim ă înflăcărată, cu glas tre m u 
rân d s-a în ch in at şi a slăvit pe D um nezeu că a cercetat poporul rom ân
de p retutindeni, desp ărţit de vitregiile istoriei şi rău tatea oam enilor,
d a r u n it şi unic p e n tru e te rn ita te p rin credinţa străm oşească şi Biserica
lui H ristos cea una, sfântă, universală şi apostolică. Aici trebuie să cău
tăm ţarin a neam ului nostru, aici se află enigm a p e n tru m ulţi şi veş
nicia p e n tru noi.
în adânca em oţie de rom âni şi creştini creată de cuvintele rostite,
G rigore V ieru a rec ita t câteva versuri d in tr-u n poem dedicat acestei
zile. Dom nia sa a com parat copiii noştri cu sfinţii lui Dum nezeu. Şi
unii şi alţii au nevinovăţie. Ei su n t sem inţe p e n tru sfinţirea şi rodirea
păm ântului, ei su n t m iere şi balsam , ei su n t m ir şi vindecare, ei sunt
d ăin u ire şi salvare... Ca un profet, poetul a lan sat chem area reîntregirii
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de către noi şi în vrem ea noastră. Toţi cei de faţă s-au ridicat în p i
cioare şi cu lacrim i în ochi au ovaţionat îndelung.
Profesorul Em ilian Popescu, de la F acultatea de teologie din B ucu
reşti, cunoscut istoric, cercetător şi arheolog, chiar al accstor locuri,
indignat de o em isiune p ira t de la TVR, în care se ară ta că nu există
m ărtu rii creştine tim purii pe terito riu l Dobrogei, a ţin u t să dem on
streze, cu probe şi exem ple categorice, originea creştinism ului la s tră 
moşii noştri încă din vrem ea Sf. Ap. A ndrei. Viaţa religioasă creştină
la gurile D unării şi aici, în întreaga arie pontică dintre D unăre şi Mare,
a av u t o dezvoltare, o continuitate şi o organizare aparte, ceea ce nu
s-a aflat în tot Im periul bizantin. După năvălirea popoarelor barbare
şi mai ales după căderea C onstantinopolului (1453), la noi s-a conti
n u a t civilizaţia bizantină p rin definiţie creştină şi ortodoxă. N. Iorga
a sintetizat ca nim eni altul, că aici, s-a p etrecu t şi a d ăin u it fenom enul
«Bizanţ după Bizanţ». în încheiere, vorbitorul a citat încă doi episcopi
de Tomis necunoscuţi şi abia acum identificaţi după nişte inscripţii de
curând descoperite.
Precis şi la obiect a fost intervenţia P. C. pr. prof. M ircea P ăcurariu,
care, cu precizia cercetătorului şi cu m ozaicul datelor sigure, istorice,
a p rezentat o strălucitoare frescă a pătru n d erii şi răspândirii creştinis
m ului la noi încă din vrem ea Sf. Apostol A ndrei şi Sf. Ap. Pavel. V or
bitorul a accentuat un pu n ct de vedere real şi sănătos, anum e : răspân
direa Evangheliei a av u t loc în acelaşi tim p în toată aria de form are
a poporului rom ân. O rganizarea centrelor eparhiale a fost deosebită.
Aşa este cazul, a spus conferenţiarul, cu Transilvania, unde, în vrem ea
noastră, ca şi în Dobrogea, s-au descoperit nenum ărate m ărturii creş
tine apostolice. De fapt, din T ransilvania au venit în Dobrogea, atunci
sau mai târziu, păstorii cu oile lor şi au ctitorit biserici, schituri şi
m ânăstiri, unii au răm as aici, alţii, din aceste locuri, au plecat peste
Carpaţi, in tărin d u -se şi neam ul, păstrându-se şi credinţa ortodoxă.
Sărbătoarea de astăzi este praznicul tu tu ro r rom ânilor, este o con
tin u are a ospitalităţii rom âneşti p rin cinstirea străm oşilor lor : sfinţi,
m artiri, m ărturisitori, dascăli sau m onahi, ierarhi sau preoţi cum este
cazul de faţă. Cuviosul G herm an este ocrotitorul tu tu ro r creştinilor şi
m ijlocitor către D um nezeu al neam ului său românesc.
C uvânt de aleasă cinstire a fost adus şi de către P. S. Episcop P etru
de Bălţi, locţiitor de m itropolit al B asarabiei. P. S. Sa, a a ră ta t că,
deşi izolată, Biserica B asarabiei a fost u n a cu neam ul ei. D unărea a
fost fluviul sfân t p e n tru toate provinciile rom âneşti. Delta D unării
a fost, ca şi Nilul în Egipt, un paradis al călugărilor. U n b raţ al flu
viului, parţial sub stăpânire străin ă astăzi, se num eşte şi s-a num it
Chilia. Nu este exclus ca aici să fi fost si Cuviosul G herm an şi cei
îm preună cu dânsul.
B asarabia n-a fost d espărţită niciodată de surorile sale s f in te :
Dobrogea şi Moldova şi totdeauna a iubit pe cea de-a patra Bucovina.
Cine nu ştie că din sudul Basarabiei, astăzi sub călcâi străin, de la
A sprocastron (Cetatea Albă) dom nitorii com uni ai provinciilor sus-
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am in tite, M uşatinii au tra n sfe ra t pe Iosif
M uşat, m itropolitul, la
Suceava.
De aici din sudul sfintei Basarabii s-a ridicat un sfânt şi ca toţi
sfinţii rom âni şi-a a p ărat credinţa şi ţara : Sf. Ioan de la C etatea Albă
(m artirizat la 2 iunie 1330) tra n sfe ra t la Suceava (1400) şi devenit ocro
tito ru l ortodoxiei p e n tru rom âni, ucraineni şi chiar pentru polonezi
(după 1622). Iată rostul M itropoliei noastre şi nedespărţirea ei de tru p u l
ţării şi de cârja unică a P atria rh u lu i Rom âniei.
Şi cuvântarea P. S. Sale a fost ascultată cu sfântă emoţie, fiindcă
toţi rom ânii su n t îngrijoraţi de ceea ce se petrece în Bucovina şi, în
general, în tre P ru t şi N istru.
Cu o inspiraţie deosebită, cu experienţa a tâ to r în tru n iri la care
a luat p arte şi cu o putere de sinteză deosebită, I.P.S. M itropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei a lu at cuvântul şi la această agapă : I.P.S. Sa
nelipsind de la pelerinajul anului : Transilvania, M oldova şi acum Do
brogea. Rezum ând şi punctând im portanţa cuvântărilor şi in tervenţiilor
antevorbitorilor, a subliniat faptul de d rep t şi îndatorirea canonică a
Bisericii O rtodoxe R om âne de a trece pe aleşii săi în rândul sfinţilor
p e n tru că este cu adevărat autonom ă şi autocefală. In acelaşi tim p şi
celelalte Biserici O rtodoxe surori participă la acest act de dreptate, tre 
când în calendar şi în sinaxare num ele celor sanctificaţi. La fel pro
cedăm cu aceştia şi noi. Este vrem ea să ne identificăm , cu toate că
m ulţi d in tre sfinţii rom âni, de-a lungul tim pului, au fost trecuţi în acte
m artirice sinaxare sau slujbe de către C onstantinopol, Sf. M unte Athos
şi chiar de unele Biserici apusene. S inaxarul, ca şi im nele legate do
viaţa sau de activitatea cuviosului, a sfântului sau m artirului sunt, de
fapt, una d in tre justificările canonizării. Şi cum aţi văzut şi auzit,
seara ,1a priveghere sau dim ineaţa în zori, se face parastas p e n tru cel
canonizat ca o m ijlocire către D um nezeu p rin p u terea sfântului şi în
acelaşi tim p o firească iertare că ne-am lenevit până acum să recunoaş
tem m eritele credinţei şi vieţii de duh ale celui sau ale celor ce-i tre 
cem în rân d u l drepţilor, bineplăcuţi ai lui Dum nezeu. Un sfân t sau un
cuvios canonizat, a sub lin iat I.P.S. Sa, înseam nă exercitarea autono
miei şi autocefaliei Bisericii şi conlucrării ei cu S fântul Duh. O canoni
zare a un u ia sau mai m ultor sfinţi înseam nă o istorie şi o stabilitate a
unui neam creştin, cum suntem noi, rom ânii, sub puterea arhieriei lui
H ristos şi a haru lu i S fântului Duh.
în continuare, I.P.S. M itropolit Daniel a făcut câteva consideraţii
asupra constelaţiei sfinţilor Bisericii şi a cercului de sfinţi rom âni care
n u se închide aici, la Constanţa, ci aici se face doar un jubileu, Do
brogea fiind în tâ iu l staul de sfinţenie a neam ului nostru. Străm oşii
noştri, a ţin u t să sublinieze I.P.S. D aniel, nu cunoşteau canoane sau
norm e speciale de consacrare a sfinţilor, dar ei au pregătit, de jos în
sus, calea in tră rii în istorie a sfinţilor, anum e : p rin legende şi balade,
p rin doine şi jeluiri, p rin tradiţii, datini şi privegheri. E xtraordinară
inteligenţa poporului nostru ! El a ştiut, sub stăp ân iri crunte, să-şi
ocrotească sfinţii şi m artirii în perspectiva binelui, eliberării, libertăţii
şi independenţei. M ioriţa, M eşterul Manole, Brâncovenii, Ştefan cel

2 0 3

UISI RICA ORTODOXĂ

fiO M A V .A

M are şi m ulţi alţi eroi şi sfinţi, identificaţi de istorie sau ştiuţi num ai
de D um nezeu, îi găsim în aceste im ne şi ovaţii în afara cultului
Bisericii.
De aceea, a încheiat vorbitorul, şi consacrarea de astăzi în tă reşte
înălţim ile credinţei ortodoxe rom âne şi m ăreşte tem elia neam ului nos
tru. Suntem siguri că Prea F ericitul P ărin te P atriarh Teoctist va găsi
şi a lt prilej de bucurie şi în tă rire duhovnicească şi îm preună cu Sfântul
Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, va călăuzi corabia M ântuitorului
spre lim an liniştit. în acelaşi tim p, I.P.S. Arhiepiscop Lucian va chibzui
şi va angaja şi organele locale spre slava Bisericii străm oşeşti şi spre
cinstirea neam ului.
In continuare, prin cuvinte chibzuite, prof. univ. dr. m atem atician
M ihai Botez, noul am basador al Rom âniei la O.N.U., şi-a exprim at
m ulţum irea faţă de ceea ce s-a făcut, dovada libertăţii noastre şi dreptul
Bisericii O rtodoxe Rom âne, ca cea m ai veche şi m ereu nouă institu ţie
a neam ului, să se m anifeste în contextul lum ii de astăzi. De fapt, în
lum ea întreagă Biserica a fost aceea care a ţinut pe toţi rom ânii în
nădejde şi arm onie. A ven it vrem ea să recunoaştem şi să m ulţum im
slujitorilor săi adevăraţi că şi-au în deplinit misiunea. Dc acum este
în d ato rat statu l să o ajute, fiindcă Biserica este însuşi poporul şi veş
nicia lui.
La m ulţi ani tu turor.
Ca o gazdă bună, I.P.S. Lucian s-a a ră ta t bucuros şi m ăgulit de
cele auzite şi şi-a exprim at speranţa unei reparaţii a istoriei p e n tru a
reveni la norm al şi la adevăr p rin găsirea m odalităţilor de refacere şi
organizare a M itropoliei Tom isului aşa cum a fost de la Sf. Ap. Andrei
şi până la trecerea la Argeş a m itropolitului Iachint de Vicina (1359).
de la 1877 până la 1949 şi, în zilele noastre, din 1975 şi până acum.
Toate se fac cu răbdare.
D ar p e n tru ziua de astăzi, C entrul eparhial a p regătit o surpriză
şi o firească răsp lătire : Medalia jubiliară. Aceasta reprezintă u n sim 
bol al celor două mii de ani de viaţă creştină, o recunoaştere a faptului
că predica Sf. Ap. A ndrei a dat roade şi s-au în m ulţit talanţii, o încu
nu n are a m isiunii sfinţilor, m artirilor, m ărturisitorilor de pe teritoriul
pontic şi danubian, o filă de au r a pelerinajelor sfinte ale «prietenilor*
M ântuitorului, Ioan Casian şi G herm an.
în tâiu l cin stit cu obiectul sacru, cum era firesc, a fost în tâ istă tă to 
ru l Biscricii O rtodoxe Rom âne, M itropolitul M unteniei şi Dobrogei,
Prea F cricitul P ărin te P a tria rh Teoctist.
I.P.S. Lucian a oferit m edalia jubiliară autorităţilor locale, oame
nilor de a rtă şi cu ltu ră ai locului sau celor care au m erite speciale i
legătură cu cercetarea istoriei acestei p ărţi a ţării. M edalia va fi ofe
rită tu tu ro r m em brilor S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Român
R eferindu-se la toate cele ce s-au săvârşit astăzi, la slujba ca
a av u t loc şi la agapa frăţească oferită de C entrul eparhial, la opin'
exprim ate, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a m ulţum it, j
întâi, lui D um nezeu, a ceru t m ilostivirea Maicii Dom nului, ocrot'
tu tu ro r sfinţilor şi m ijlocirea cuvioşilor proclam aţi astăzi, ocrotitori
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Dobrogei şi ai întregului păm ânt rom ânesc, Sf. Ioan Casian şi Cuviosul
G herm an al Dobrogei.
S untem siguri, a precizat în tâ istă tă to ru l Bisericii O rtodoxe Rom âne,
că slujbaşii rău lu i n -au văzut şi n -au auzit nimic, n-au sim ţit şi cer
cetat cele de cuviinţă din istorie p e n tru a consem na în presă lucrul ce)
bun. Nu toţi, însă unii su n t de rea credinţă văzând num ai negru în
faţa ochilor, perm iţându-şi să-şi golească veninul din suflet um plând
paginile ziarelor şi revistelor cu jigniri şi neadevăruri. Dar fiecare va
da seam a p e n tru cele spuse şi scrise. Diavolul nu face m ănăstiri ! Aceş
tia nu cunosc ce s-a făcut de către preoţi şi credincioşi în vrem ea ateis
m ului. N -au văzut P u tn a ; n-au auzit de Râm eţi, nu cunosc m ănăstirile
din nordul M oldovei, n u s-au m in u n at de m ănăstirea Sâm băta a B râncovenilor. Noi nu cunoaştem ierarhi şi preoţi şi nici crednicioşi ade
văraţi care să fi făcut lucruri sau să fi săvârşit fapte îm potriva che
m ării sau credinţei şi slujirii lor. Este adevărat că atunci, ca şi altădată,
azi ca şi m âine, vom respecta stăpânirile, «care vin de la Dum nezeu»
şi «vom da C ezarului ceea ce este al Cezarului», fără a ne abate de la
d reapta credinţă.
Am fost la sfin ţiri de biserici în T ransilvania şi M aram ureş, la
Moisei, la Bistriţa... Zeci de m ii de credincioşi ne-au întâm pinat cu
lacrim i şi cu flori, în costum e naţionale, în arm onia im nelor noastre
vechi, cu toată opoziţia şi propaganda greco-unită. Acei slujbaşi p a pistaşi care l-au acuzat pe vrednicul de pom enire patriarh u l Ju stin ia n
că le-a confiscat bisericile, su n t astăzi disperaţi nu că au p ierdut sufle
tele, foste înşelate, ci p e n tru că nu pot să-şi refacă bogăţiile şi să-şi
refacă ham barele cu roadele tru d ito ru lu i popor rom ân. Toţi su n t fu 
rioşi acum că n u p o t câştiga pe preoţi şi pe credincioşi, în ciuda tu tu ro r
ofertelor, chiar valutare. Respectăm şi ne doare suferinţa oam enilor,
d ar partidele şi politica n-au ce căuta în rândul ierarhilor şi clerului.
Canonizarea sfinţilor rom âni din 1955 n-a fost o am biţie a p a tria r
hului Ju stin ia n şi un prilej de avans al com unism ului, cum au afirm at
duşm anii Ortodoxiei, ci a fost o p lin ire providenţială, o dovadă de a u 
tonom ie şi autocefalie a Bisericii naţionale în vrem uri grele, cum bine
a s u tlin ia t I.P.S. M itropolit Daniel. Se ştie şi eram de faţă când Mos
cova a am eninţat R om ânia şi a interzis un asem enea act de canonizare,
d ar m urind Stalin, s-a p u tu t face proclam area sfinţilor (1955— 1956).
P e n tru canonizarea din 1992 s-a lu cra t de m u lt şi încă din vrem ea pa 
triarh u lu i Ju stin ia n şi chiar din tim pul p atriarh ilo r Nicodim şi M iron
şi, de ce nu, de acum 1500 sau 1000 de ani, din tim pul lui Ş tefan cel
M are şi Sfânt, al B râncovenilor-m artiri şi m ărtu risito ri şi îm potriva
uniaţiei.
C hiar eu personal, a subliniat Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, îm potriva «indicaţiilor preţioase» de a nu vizita V aticanul,
m -am în tâ ln it cu Papa, în ianuarie 1989 şi a av u t loc o îm brăţişare fră 
ţească şi i-am spus că u n iaţia n u-i p e n tru poporul rom ân, creştin de
două mii de ani, n -are nim ic com un cu tradiţiile şi datinile noastre. A
înţeles S anctitatea Sa, d ar cei de la noi n u pot pricepe că, de fapt,
credincioşii şi ierarhii locului hotărăsc asupra bunu rilo r parohiilor. Nu
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p a tria rh u l sau statu l «cedează» biserici sau m ănăstiri, ci aceia care
le-au făcut şi le-au în tre ţin u t. T rebuie ştiu t şi de către presa scrisă
şi vizual-auditivă că rom ânii, înşelaţi de catolici prin uniaţie, au re 
venit la Biserica mamă. Nu i-a fo rţat nim eni să devină ortodocşi, de
aceea au p ă stra t şi au înfrum useţat locaşurile, le-au pictat şi le-au
sfinţit, în tim p ce în 1700, şi încă o sută de ani după aceea, au fost
d ărâm ate peste 150 m ănăstiri şi schituri şi arse peste 300 biserici pa
rohiale sau filii ortodoxe de către catolici pentru a distruge ortodoxia
şi a dezbina neam ul rom ânesc din Transilvania. Aşa s-a cău tat atunci
să fim îm pinşi în Europa, aşa cum se caută şi acum (aplauze).
Sfinţii, cuvioşii, m artirii, m ărturisitorii su n t apărători ai neam ului
şi ai credinţei străbune. Europa a fost ap ărată de ei. Apusul ne oferă
dem ocraţie, d ar şi îm prum ut cu cam ătă ; dar tot de acolo vin şi racile
ca prostituţia, drogurile, destrăbălarea şi proxentism ul şi câte alte pă
cate îm potriva firii. Avem nevoie de o Europă curată, cu a rta şi cul
tu ra creştină, ca aceea a lui Erasm , prieten cu Nicolae Valahul. O
E uropă a R enaşterii, a şcolilor şi universităţilor, a tehnicii şi inteligen
ţei şi nicidecum o Europă cu organism e canceroase, cu o m ulţim e de
secte apocaliptice. E uropa să ne dea ceea ce ne-a lu at sfânt şi drept
(aplauze), tezaure, terito rii p rin tra ta te nedrepte, să în lă tu re em bargou
rile, p en tru care noi n-avem vină, şi să ne recunoască d rep tu rile isto
rice p en tru Rom ânia Mare. Aşa îşi va face Europa m isiunea, iar noi
vom in tra în ea şi vom fi apărătorii ei. M inciuna şi afacerile neavantajoase, am eninţările şi opreliştile, cauze şi clauze nedrepte, înşelări
şi m ulte altele nu vor ridica prestigiul Europei. Poporul nostru, cre
dincioşii Bisericii noastre au preferat să sufere, mai degrabă, decât să
fie înşelaţi şi batjocoriţi.
O rtodoxia rom ânească, a încheiat Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, nu num ai că a fost şi este în Europa, ci a m odelat şi a apărat
Europa. Şi nu num ai Europa. în Im periul rom an activau înţelepţi ie
rarhi şi preoţi, daco-rom ani, ca cei pom eniţi sau canonizaţi astăzi :
Sfinţii Teotim, B retanion, Ioan Casian, G herm an etc. Această O rtodoxie
străm oşească a făcut faţă năvălirilor barbare, a fost refugiu ierarhilor,
clerului şi credincioşilor din Asia şi chiar Africa, a fost ocrotitoarea
credincioşilor ortodocşi din Im periul otoman.
Să m ulţum im lui D um nezeu p e n tru toate câte ne-a dat nouă.
S-a intonat Im nul patriarhal.
I.P.S. A rhiepiscop Lucian a m ulţum it călduros Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist p en tru că a răspuns invitaţiei sale de a bine
cuvânta începutul bun al canonizării cuviosului G herm an al Dobrogei şi
a pom eni pe toţi sfinţii, începutul sinaxarului făcându-1 cel întâi che
m at al M ântuitorului H ristos şi în tâiu l apostol al străm oşilor noş
tri : Sf. Andrei.
C hiriarhul locului şi-a în d re p tat p rivirile spre cei de faţă şi şi
a ră ta t recunoştinţa p e n tru toate înlesnirile ce s-au făcut iniţiativei
în vederea cunoaşterii credinţei străbune, m enţinerii şi conservării rr
num entelor istorice, bisericeşti şi de a rtă şi de a prăznui cum se cuv;
pe sfinţii, m artirii şi m ărtu risito rii Evangheliei şi neam ului nostru.
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S-a ro stit rugăciunea de m ulţum ire.
în holul Cazinoului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fe
licitat încă o dată oficialităţile de sta t şi locale p e n tru reuşita prăznuirii
şi a răspuns la câteva în tre b ări ale presei în legătură cu actul cano
nizării sfinţilor dobrogeni.
La ora 17,00 P rea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist şi însoţitorii
Săi au făcut o vizită de binecuvântare A m iralităţii portului C onstanţa
şi s-a purces la o mică croazieră pe m are cu u n vas de protocol.
Seara, oaspeţii au servit cina la Casa arhierească de la Techirghiol,
unde au răm as şi peste noapte.
A doua zi, 14 iunie, răspunzând dorinţei şi invitaţiei I.P.S. A rhi
episcop A ntim al D unării de Jos şi P. S. A rhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, Prea Fericitul Părinte Patrtiarh Teoctist a acceptat să facă o
vizită canonică în acea eparhie.
După ce şi-au lu at răm as bun de la colaboratorii I.P.S. Lucian,
oaspeţii au ad m irat noua faţă a cetăţii Tom is-C onstanţa, hotelurile şi
vilele de la M amaia şi au adm irat biserica nouă de la Năvodari scăpată
de dem olare num ai datorită evenim entelor din D ecem brie 1989.
P rim u l popas duhovnicesc a fost făcut la m ânăstirea Celic-Dere, un
m onum ent istoric şi de a rtă im punător şi o obşte m onahală fem inină
cu tradiţie. Aici, în sunetul arm onios al clopotelor, unice în ţară, ob
ştea, în fru n te cu m aica stareţă Irina, a p rim it după datină pe distinşii
oaspeţi. S-a vizitat biserica, stăreţia, s-a adm irat atelierul de covoare
şi icoane, s-a p riv it îndelung m oara de vânt, s-au ro stit aprecieri asu
pra vieţii m onahale şi cu toţii au fost încântaţi de cadrul n atu ral şi
parfum ul teilor, în floare la acel tim p.
Prea F ericitul P ărin te P atriarh , a felicitat pe m aica stareţă şi în 
treaga com unitate, binecuvântând şi îm părţindu-le cărţi, icoane,
cruciuliţe.
Oaspeţii, unii p e n tru prim a dată în vizită în aceste locuri, şi-au
ex p rim at adm iraţia p e n tru un asem enea m onum ent şi tot a tâ t de im 
p o rtan tă obşte.
M enţionăm că o p a rte a delegaţiei, a făcut, cu binecuvântarea Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, o vizită la m ânăstirea Saon.
T recând peste dealul schitului Teliţa, pelerinii au poposit în tr-u n u l
din pintenii de au r ai D unării : m ânăstirea Saon. Aici au fost prim iţi
de inim oasa şi inteligenta m aică stareţă A driana, ucenica şi testam en
tara cuvioasei m aici Rom ana. Şi m ânăstirea de aici a suferit seism ele
păm ântului, fiind distrusă în cutrem urul din 1940, ca şi nelegiuirea
oam enilor, fiind transform ată în ferm ă de sta t şi adăpost pescăresc.
Maica Rom ana, n-a p ărăsit locul. A tră it ca o pustnică în tre «şerpi şi
balauri» şi s-a h ră n it cu lăcuste şi m iere sălbatică. A locuit în tr-u n
bordei, odihnindu-se pe păm ântul reavăn. P a tria rh u l Ju stin ia n a recu
noscut-o stareţă, a refăcu t biserica de lem n şi stuf, a consolidat biserica
m are şi a fost pictată în frescă de către P. Cuv. A rhim . Sofian de la
m ânăstirea A ntim . Nici decretul 410/1959 n-a speriat-o pe pustnica
Rom ana, aşa cum era cunoscută de credincioşii pelerini. Şi-a făcut uceniţe p retu tin d en i, aşteptând, cum spunea dânsa, lum ina şi Ziua D om nu
B .O .R . — 14
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lui. Şi în tr-ad ev ăr, C răciunul anului 1989 i-a plinit speranţele şi pro
feţia, dar, peste^-câteva luni, a tre c u t către Domnul cu gândul la
mai binele obştii şi ţării... N-a avut nim eni tim p s-o am intească. Va
veni vrem ea ! U ceniţele sale devotate (astăzi, în obşte, peste 40) au
prelu at proiectele sale. C utrem urul din 1990 a distrus şi biserica mare.
Dar, au ru l p rin foc se lăm ureşte şi păm ântul prin cutrem ur se liniş
teşte. Maica stareţă A driana a p relu a t o p a rte din averea m ănăstirii,
s-au refăcut chiliile vechi şi s-a în ălţa t din tem elii stăreţia şi com plexul
m ănăstiresc. La biserica m are se fac am ple lucrări de. subzidire şi este
încorsetată în beton a r m a t ; lucrare de milioane...
în alţii ierarhi şi însoţitorii, au vizitat cele două biserici, s-au în 
chinat după rân d u ială în tim p ce corul de m aici foarte tinere au intonat
im nul arhieresc şi pricesne.
S-a m ers apoi pe m alul D unării în îm părăţia păsărilor şi peştilor
sub stuf şi la um bra sălciilor.
De la m ănăstirea Saon, vizitatorii au făcut un popas la cea mai
m are comoară a Bisericii străbune oferită de D um nezeu in vrem ea
noastră (1971) : C ripta de la N iculitel şi osem intele m artirilo r desco
perite aici (sec. II — VI). S-au în chinat cu toţii şi s-a cân tat : Sfinţilor
mucenici... S-a coborât la criptă, s-au citit inscripţiile peste care s-a
aşezat m ucegaiul firesc şi nepăsarea oamenilor. S-au apreciat eforturile
p e n tru salvarea m onum entului, d ar su n t încă m ulte de făcut. U nii pe
lerini au m editat îndelung, văzând p e n tru întâia oară o asem enea m i
nune şi cutrem urându-se...
S-a tre c u t şi pe lângă biserica parohiei Niculiţel : Sfântul A tanasie. Şi acest locaş a fost distrus şi i-au răm as, în ruină, num ai tem eliile
(sec. VI). Pe acestea s-a în ălţa t actuala biserică în cruce greacă de o
unică frum useţe. Sigur, toate aceste locuri (şes, deal, apă) ascund încă
m ulte fapte şi locuri din vrem ea apostolică şi urm e ale lucrării şi m i
siunii celor canonizaţi în vrem ea noastră.
U rm ătorul popas l-a făcut în treag a delegaţie, condusă de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la m ănăstirea Cocoşu. In sunetul
clopotelor, deschizându-se porţile cele m ari, delegaţia a fost în tâm pi
nată după toată rânduiala. A dm irându-sc interiorul şi exteriorul in
cintei, P. Cuv. arhim . G herontie a in v itat pe înalţii ierarhi în biserica
m are. Aici m onahii obştei au in to n at im nul arhieresc, s-au făcut me
tanii şi s-au s ă ru ta t m oaştele sfinţilor descoperiţi la N iculiţel : Zotic,
A tal, Cam asie şi Filip. O sem intele sfinte au fost aduse aici de către
P. S. G herasim (1974) al R âm nicului, pe atunci arh iereu -v icar al
Episcopiei D unării de Jos. De fapt to t Prea Sfinţia Sa a explicat oas
peţilor istoricul descoperirii criptei şi necazurile p rin care s-a trecut.
In vrem ea închinării, părin ţii şi fraţii m ănăstirii au in to n at axionul,
tropare şi im ne specifice cinstirii sfinţilor.
I.P.S. A rhiepiscop Lucian a in v itat pe oaspeţi să viziteze paraclisul
incintei, m uzeul cu icoane vechi şi obiecte de cult. Totul a fost încân
tător, aşa cum s-a consem nat şi în C artea de aur a m ănăstirii.
P. Cuv. S tareţ G herontie, recunoscutul gospodar de la m ănăstirea
Secu şi apoi la Cernica, a oferit un dejun în trapeza reînnoită a obştii
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m onahale. S-au ro stit cuvinte m ângâietoare la adresa vieţii m onahale
din aceste p ărţi ale ţării de către I.P.S. M itropolit Daniel şi P .S. Epis
cop P e tru de Bălţi. I.P.S. Lucian i-a ru g at pe oaspeţi ca ori de câte
ori trec p rin Dobrogea să nu ocolească aceste locuri sfinte.
P rea F ericitul P ărin te P a tria rh şi-a a ră ta t toată p reţuirea p e n tru
grija ară tată de ierarhi p e n tru m ănăstirile noastre şi a felicitat obştea
p e n tru viaţa ei de duh şi de m isiune lângă acest tezaur al Bisericii
noastre.
Spre seară, p rin Isaccea, s-a tre c u t cu bacul în oraşul Galaţi. Aici,
slujitorii catedralei episcopale şi m ulţim e de credincioşi aştep tau pe
înalţii oaspeţi. D upă cuvântul de bun venit ro stit cu înflăcărare de
tân ăru l arh iereu Casian G ălăţeanul, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a istorisii, cu m ultă em oţie, pelerinajul făcut în Dobrogea ou
p rileju l consacrării la faţa locului a sfinţilor canonizaţi de către Biserica
O rtodoxă Rom ână. Toţi sfinţii, ştiuţi şi neştiuţi, su n t bineplăcuţi 'lui
D um nezeu, fiindcă, după spusa profetică a Psalm istului, D um nezeu se
odihneşte în tru Sfinţii Săi... şi p e n tru sfinţi ţine D um nezeu lum ea..., dar
sfinţii rom âni, străm oşi şi părin ţi ai noştri, coboară pe D um nezeu în
m ijlocul nostru şi ridică, prin m ijlocire, sufletele noastre în R aiul cel
de sus. De aceea, a încheiat P rea F ericirea Sa, am v e n it şi aici ca pacea
sfântă şi liniştea dum nezeiască să p ă tru n d ă în sufletele noastre, spre
im păcare cu toată lumea.
Cei de faţă au intonat Im nul patriarhal.
în tre ag a delegaţie a făcut o vizită frăţească I.P.S. Antim la palatul
episcopal.
După o scu rtă discuţie, oaspeţii E parhiei D unării de Jos au fost
in vitaţi la P alatul de cu ltu ră al oraşului. Aici, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a fost în tâm p in at de o m are m ulţim e de credincioşi
ou Im nul p atriarh al. Cei prezenţi, pe lângă oficiali, erau mai ales părinţi
ai elevilor sem inarişti, locuitori ai m unicipiului şi reprezentanţi a i U ni
versităţii, precum şi m ulţi delegaţi ai liceelor din G alaţi la sărbătoarea
sfârşitului de an 1992— 1993.
D upă ce s-a făcut rugăciunea, P.C. P r. Prof. Eugen Drăgoi a des
chis festivitatea m ulţum ind lui D um nezeu p e n tru încheierea cu rezultate
bune a anului şcolar. De asem enea şi-a a ră ta t aleasa bucurie şi cu emo
ţie a m ărtu risit că în cununarea efo rtu rilo r de u n an o constituie şi
această binecuvântată vizită a ln tâ istă tă to ru lu i
Bisericii O rtodoxe
Române.
întâm pinând pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi pe dis
tinşii săi însoţitori, P.S. A rhiereu Casian a ro stit o înflăcărată cuvân
tare în care, în tre alitele, a d a t glas m arii b ucurii pe care o resim t
locuitorii oraşului G alaţi dato rită vizitei ln tâ istă tă to ru lu i Bisericii O rto
doxe Române.
Se pare, a spus P.S. Sa, că m arele oraş de la D unăre, are astăzi, de
la D um nezeu râ n d u it în planul său, o bucurie fără m arg in i. De când
s-a construit această casă de cultură, cu intenţia de a «culturaliza m a
sele» şi de a scoate pe Dum nezeu din inim ile oam enilor, niciodată nu a
fost plină până la refuz ca acum .

21 2

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

S alutând cu respectul cuvenit pe însoţitorii Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, P.S. Casian a arătat, apoi, că oraşul G alaţi de astăzi
este un oraş nou, transform at, desprins de ideologia m aterialistă, atee
şi com unistă. în oraşul G alaţi s-au deschis, de la Revoluţie încoace, zece
noi com unităţi parohiale cu propriile locaşuri de cult, zidite din
nou,
sau în curs de zidire ; se îm plineşte o bogată asistenţă religioasă şi se
oficiază S fânta L iturghie în spitale, se desfăşoară un su sţin u t program
de predare a religiei, aici, în oraş şi în toată eparhia.
«Nu vă putem arăta, deocam dată, m ulte m ănăstiri aşa cum su n t
in alte eparhii, dar sufletele gâlăţenilor pot fi considerate, fiecare d in 
tre ele, un lăcaş în care este p ream ărit Dumnezeu», a m ai spus P.S.
Casian.
E xprim ându-şi încă o dată recunoştinţa p en tru acest popas al Prea
Fericitului Părinte Teoctist, şi a însoţitorilor săi, în m ijlocul credincio
şilor gălăiţeni, P.S. A rhiereu C asian i-a in v itat pe distinşii oaspeţi să
asiste la program ul artistic p regătit de elevii sem inarişti, cu ocazia în 
cheierii anului şcolar (1991— 1992).
A u rm at program ul artistic, dens şi variat, cu lecturi alese, cu reci
tări din clasici şi poezii proprii de m are sensibilitate, cu m ulte bucăţi
de im ne religioase psaltice şi polifonice, cântece patriotice şi populare,
m ăiestrit in terp retate. Ropote de aplauze au însoţit fiecare execuţie,
încât nu s-a sim ţit trecerea tim pului şi nici oboseala întregii zile.
P o triv it tradiţiei şcolilor teologice şi datinii străbune, şi de această
dată elevii m erituoşi au fost prem iaţi. D arurile au fost înm ânate chiar
de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ceea ce, p e n tru cei
prem iaţi a însem n at o bucurie în plus.
După încheierea festivităţii, p reotul Eugen Drăgoi, directo ru l Sem i
n aru lu i teologic a m ulţum it călduros P rea Fericitului P ă rin te P a tria rh
Teoctist şi însoţitorilor săi p e n tru surpriza făcută şi onoarea de « fi
p ărtaşi la bucuria profesorilor şi elevilor tinerei şcoli teologice şi a
părinţilor elevilor.
P rea S fin ţitu l A rhiereu Casian a ru g at apoi pe Preia Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist să binecuvânteze, să m ângâie şi să întărească
sufleteşte, cu cuvântul P rea F ericirii Sale, pe tinerii care încheie astăzi
anul şcolar, şi pe ascultătorii prezenţi în sală.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
un însufleţitor cuvânt ocazional, spunând :
«Orice întâlnire dintre oam eni aduce, de obicei, sau trebuie să aducă
ceva nou în viaţa lor. A m m ai fo st şi altădată la Episcopia Galaţilor şi
ne-am în tâlnit cu bucurie. Dar de data aceasta socotim că trăim clipe
unice în viaţa noastră, prin conţinutul şi sem nificaţia acestei întâlniri,
prilejuită de încheierea anului şcolar. De altfel, clipele de întâlnire, sau
cele în care se desfăşoară viaţa om ului pe păm ânt, nu se repetă între
ele. în desfăşurarea ciclului liturgic chiar, m om entele şi lucrările nu se
repetă, cum, poate greşit credem uneori, că se repetă vecernia sau litu r
ghia. în realitate ele n u se repetă niciodată aşa cum nu se repetă în
truparea, jertfa şi învierea M ântuitorului Iisus Hristos. Este fapt unic,
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inscris în istorie, aşa cum liturghia fiecărei zile este fapt unic. Şi
cel care săvârşeşte S fâ n ta Liturghie ou un gând că repetă ceva, cu un
gând de oboseală sau poate de plictiseală, face un m are păcat, p entru
că acea clipă nu se repetă în vecii vecilor.
De aoeea şi astăzi, m ai alies astăzi, clipa aceasta este cu totul unică
in întâlnirea noastră. In cronica acestor foarte frum oase rânduieli ale
O rtodoxiei noastre rom âneşti, S fâ n tu l Sinod a procedat la trecerea în
rândul sfinţilor a a ltu i num ăr de sfinţi, în fru n te cu Ştefan cel Mare,
cu C onstantin Brâncoveanu şi fiii săi, cu Sfâ n tu l Ierarh A n tim Ivireanul
şi cu sfâ n tu l cuviosul părintele nostru G herm an din Dobrogea, din Tom is,
pe care noi l-am proclamat ieri, la S fânta Liturghie.
Ne întâlnim , aşadar, iubiţi credincioşi fraţi preoţi, cu o îm p reju 
rare unică, după cum unică a fo st şi hotărârea S fâ n tu lu i Sinod care a
apreciat, după decenii şi chiar după secole de-a rândul, să treacă în
calendar sfin ţi rom âni. Prin această lucrare, Biserica noastră a spulbe
rat ocara duşm anilor ei că n-a p u tu t să săvârşească canonizări de sfinţi
din lipsă de m ărturii asupra existen ţei acestora pe păm ântul nostru. Ea
a suportat m u lte um ilin ţe şi a com bătut m u lte neadevăruri ven ite din
partea eterodocşilor că ea nu a canonizat sfinţi dintre fiii ei şi deci ar
U cea din urm ă în această privinţă. Cu ajutorul lui D um nezeu, Biserica
noastră şi-a arătat tăria sufletească a fiilor ei trecând în rândul sfin ţi
lor u n num ăr de personalităţi încă în ’55— ’56, după cum ştiţi. Cei care
n-au fo st atunci canonizaţi, i-am reluat în vrem ea noastră rănduind în 
tocmirea studiilor cuvenite de către o comisie specială. A fo st o lucrare
de m are im portanţă la care şi-au adus contribuţia m u lţi ierarhi şi teo
logi. Socotim că a fo st şi u n sem n de iubire dum nezeiască faţă de cre
dincioşii şi de slujitorii Bisericii noastre, acum când avem m ai mare
trebuinţă de călăuzitori sufleteşti. Cine să ne călăuzească pe drum ul ade
vărului, pe drum ul dreptăţii, pe drum ul cunoaşterii voii lui D um ne
zeu ? Cine să ne arate nouă că m inciuna înşeală, că păcatul este zdro
bitor de viaţă şi de fam ilie, că relele care se abat asupra omenirii, că ura,
războaiele, setea de stăpânire, egoism ul su n t potrivnice învăţăturii evan
ghelice, dacă nu sfinţii, prietenii lui D um nezeu ? Dacă nu însuşi M ân
tuitorul Hristos care a spus : «Eu su n t Calea, A devărul şi Viaţa» (Ioan
14, 6). Şi aceşti sfinţi, părinţi şi fraţi ai noştri m ai mari, din rândul
neam ului riostru ne întâm pină in vrem urile cele m ai grele din istoria
noastră să ne arate această cale a lui D um nezeu, cale urm ată şi de ei.
Sărbătoarea de ieri, de la Constanţa, din Tom isul de altădată, ne-a adu
nat pe cei ce suntem de faţă, ierarhi din S f. Sinod, să săvârşim această
proclamare locală a S fâ n tu lu i Cuvios G herm an, din părţile Tom isului.
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A fo st foarte interesant şi foarte frum os m o m e n t! P entru m ine,
îndeosebi, a fost o m are bucurie p en tru care dau slavă lui D um nezeu.
Ori de câte ori mă întâlnesc cu credincioşii, cu preoţii, fie în Transil
vania, fie în Moldova, fie, aaum în Dobrogaa, parcă dobândesc puteri
noi. Aşa se cade să ne sim ţim , p entru că rugăciunea în com un şi gân
durile care se înm ănunchează în tim pul S fin tei Liturghii şi al proclam ă
rii S fin ţilo r constituie o forţă nebiruită în viaţa noastră de slujitori şi
de credincioşi. N im ic nu poate fi m ai puternic decât v irtu te a credinţei,
decât iubirea, decât rugăciunea, decât conştiinţa aceasta că nu suntem
singuri pe p ă m â n t! Că su n tem totdeauna cu cineva care ne călăuzeşte.
Că avem prieteni, că avem cunoscuţi, că avem părinţi şi fraţi mai mari
decât noi care su n t S fin ţii din neam ul nostru. Ce este m ai frum os ? Este
plin de sem nificaţie fa p tu l că m ei o confesiune nu are în cultul ei, o
rănduială a trecerii spre veşnicie (slujba înm orm ântării) atât de bogată
şi frum os îm podobită cum are Biserica noastră, şi nicăieri sfârşitul nu
este aşteptat cu atâta nădejde şi încredere ca în Ortodoxie.
A ş vrea să subliniez, iubiţi credincioşi părinţi ai elevilor, că, în
ciuda neliniştilor într-o lum e foarte zbucium ată, în ciuda greutăţilor
m ateriale de tot felul, în ciuda nesiguranţei pe oare o trăim , Biserica
vine, iată, cu rânduiala ei, cu adevărul ei, cu calea şi viaţa ei. Biserica
vine să ne încurajeze, să lum ineze calea. Şi acest lucru îl vedem de la
credincioşii noştri, oare ne im presionează foarte des, până la lacrimi.
Credincioşii pe care i-am vă zu t ieri, cu feţele prinse de lum ina şi căl
dura soarelui din zilele trudei de pe ogoare, cu m âinile bătătorite de
m uncă, aceste feţe de credincioşi harnici pe care le-am v ă zu t şi la Năsăud, când am sfin ţit biserica S fâ n tu lu i Nicolae de acolo, adunaţi până
la o sută de m ii, ascultând slujba patru sau cinci ore, cu m ultă atenţie,
cu m ultă evlavie, ca şi cei de ieri de la Constanţa. Toate acestea repre
zintă p entru noi u n m are act de ataşam ent faţă de Ortodoxie.
Iubiţi părinţi şi iubiţi elevi, care vă pregătiţi pentru preoţie, vă rog
să îm brăţişaţi preoţia în vocaţia ei, în înţelesul ei cel a d e v ă ra t! Să o
îndepliniţi zilnic, cu pregătirea cuvenită unui ceremonial unic şi d u m 
nezeiesc ; la fiecare cununie, la fiecare botez, la fiecare înm orm ântare,
la fiecare Liturghie, la fiecare slujbă religioasă. Să nu săvârşiţi acestea
din obişnuinţă, din rutină, Doamne fereşte ! Să le îndepliniţi pregătiţi
şi înnoiţi pentru cazul şi m o m entul respectiv. Pentru unicitatea şi sfin 
ţenia cuvenită acelui m om ent. P entru că cel care intră în Biserică prin
botez sau prin txiina cununiei — o singură dată intră. Sau cel care plea
că dincolo de viaţa aceasta — o singură dată pleacă. Un act unic în
inaţa acelui creştin, de care noi avem a da socoteală în faţa lui D um 
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nezeu. E mare lucru ca în vrem ea aceasta să ne redescoperim, părinţi
lor şi fraţilor, vocaţia noastră de slujitori ai lui D um nezeu, de slujitori
ai credincioşilor noştri. Fără gând de grabă, fără gând de modă sau de
altceva păm ântesc sau trecător. Ci ca în faţa lui Hristos, ca reprezentanţi
ai lui Hristos, aşa precum suntem , aşa cum am făgăduit în m ijlocul bi
sericii în clipa hirotoniei, aşa cum ne spune arhiereul care ne-a hirotonit
când ne încredinţează S fâ n tu l Trup al M ântuitorului Iisus H risto s:
«Prim eşte Odorul acesta şi-l păstrează până la a doua venire...». Fie
care p rim im «odorul acesta» al Bisericii, însem nând să-l purtăm , să fim
şi noi «odor al Bisericii» ca să-l dăruim credincioşilor cu folos spre m ân
tuirea lor.
Să avem curaj şi să avem credinţă în D um nezeu. Să a vem convin
gerea că slu jim credincioşi devotaţi Bisericii noastre, oare ajută B ise
rica noastră, care aşteaptă de la noi, părinţilor, cuvânt de mângâiere,
de îmbărbătare şi m ai ales binecuvântarea sfinţitoare de su flet şi de
trup. Să fiţi încredinţaţi, iubiţi părinţi, consilieri, protopopi, ceilalţi care
sunteţi de faţă, că S fâ n tu l Sinod cunoaşte şi preocupările şi frăm ântă
rile prea cucem iciilor voastre, care su n t în acelaşi tim p şi ale noastre
şi ale credincioşilor şi ale şcolilor noastre de învăţăm ânt. Să m u lţu m im
încă o dată lui D um nezeu p entru ceea ce ne-a ajutat — darul acesta
scum p şi rar — de a avea cuvântul lui D um nezeu în şcolile de s t a t ;
de a avea cuvântul lui D um nezeu, S f. Liturghie, în m ijlocul bolnavilor,
in m ijlocul orfanilor, in m ijlocul celor din închisori.
Cunosc activitatea aceasta, foarte vie şi aici, în eparhia Dunării de
Jos, şi în toate eparhiile din ţara noastră. S u n t fapte care ne aduc la
nivelul la care trebuie să fie Biserica noastră astăzi. A veţi curajul aces
ta şi credinţa aoeasta că D um nezeu este cu noi şi ne va ajuta şi mai
departe. Să aveţi convingerea că slujind pe D um nezeu, slujind Biseri
ca, căutând mai presus de toate fm părăţia lui D um nezeu, toate celelal
te n i se vor dărui. Cunoaştem necazurile prin care trec preoţii de la
ţară, preoţii din Transilvania, preoţii din zonele unde su n t foarte p u 
ţini credincioşi ortodocşi. S fâ n tu l Sinod se îngrijeşte de toate cu nădăjduirea că vom izbuti în toate.
Trebuie să a jutăm credincioşii din Basarabia, preoţii m ănăstirilor
de acolo. Şi darul lui D um nezeu a făcut ca la canonizarea sfinţilor ro
mâni, Biserica, S fâ n tu l Sinod, a fost î n , com ponenţa ierarhilor din epar
hiile de dinainte de război, adică şi Basarabia şi Bucovina. La solem ni
tăţile prilejuite de proclamarea canonizării sfinţilor de la mănăstirea
Putna, a participat toată Biserica noastră Ortodoxă din România, Bise
rica şi preoţii din străinătate, ierarhii, m itropoliţii din Basarabia şi din
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Bucovina, m inunea lui Ş tefa n cel M are şi a Sfinţilor noştri. Şi la Tom is, a fo st cu noi şi P.S. Petru, locţiitor de m itropolit al Basarabiei —
urm aşul m itropolitului Gurie, înm orm ântat la mănăstirea C em ica şi aî
celorlalţi m itropoliţi, care au aşteptat vrem u ri de pace şi libertate spre
a se inapoia la locurile lor. Ş i aceştia se află in .faţa scaunului Prea
S fin tei Treim i şi se roagă p en tru lum e.
Vă m ulţum esc foarte m u lt p entru întâm pinarea care m i-aţi făcu
t-o, în fru n te cu Prea S fin ţitu l Casian, din încredinţarea înalt prea
S fin ţitu lu i Arhiepiscop A n tim Nica, căruia îi purtăm preţuire deosebită,
mai ales că I.P.S. Sa a fost cândva episcopul ales de S f. Sinod al B ise
ricii p en tru Episcopia Ism ailului. în a lt Prea Sfinţia Sa este o m ărturie
vie a legăturilor noastre su fleteşti cu acest păm ânt dintre P rut şi N is
tru, şi chiar dincolo de N istru. Să ne gândim la fraţii noştri rom âni p en 
tru care noi îm preună ne-am rugat lui D um nezeu să-i izbăvească de
vrăjm aşi şi să dobândească libertatea cea adevărată.
D um nezeu să vă binecuvânteze !
Revenind la însem nătatea încheierii anului şcolar, felicităm pe toţi
elevii şi elevele şcolilor din G alaţi şi pe profesorii care s-au stră d u it un
an intreg p e n tru roadele la
învăţătură. Fiecare în tâln ire d intre noi
avându-L pe H ristos în m ijlocul nostru este un prilej p e n tru a desco
peri îm preună bogăţia de viaţă şi de faptă a Sfintei Evanghelii. Paşii
noştri su n t călăuziţi de El, care a spus : «Eu su n t uşa oilor» (Ioan 10,
7), «De va in tra cineva, prin M ine se va m ântui... Eu am venit ca (oa
menii) viaţă să aibă şi din belşug să aibă» (Ioan 10, 9— 10).
Cu dragoste părintească, binecuvântez tineretul şi pe toţi cei p re 
zenţi în această s*ală.
în tim p ce corul intona Im n u l arhieresc, oaspeţii şi participanţii au
ieşit în holul palatului. N enum ăraţi ziarişti şi m ulţim e de credincioşi
au c e ru t binecuvântarea Prea Fericitului P a tria rh Teoctist şi l-au rugat
să m ai răm ână şi să revină în oraşul lor. 'Celor de faţă li s-au îm p ărţit
cărţi, cruciuliţe şi iconiţe.
Seara, la hotelul «Regina», s-a oferit cina de către C entrul e p a r
hial. Au luat parte, pe lângă oaspeţi, oficialităţile oraşului şi invitaţi.
A doua zi, 15 iunie, când se prăznuieşte proorocul Amos şi cuvio
sul Isihie, s-a săvârşit Sf. L iturghie în catedrala episcopală şi s-a pom e
nit num ele poetului naţional Mihai Em inescu (15 iunie 1889).
După m icul dejun, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi înal
ţii oaspeţi au depus o coroană de flori la M onum entul E roilor Revolu
ţiei din Decem brie, unde s-a oficiat o slujbă de pom enire. De faţă erau
foarte m ulţi credincioşi.
în continuare, s-au vizitat câteva biserici noi şi şantiere de biserici
din oraş, după care oaspeţii au fost prim iţi la sediul P refectu rii de către
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oficialităţile gălăţene. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
cuvinte alese, după cuviinciosul salu t al prefectului. De asem enea, a fost
apreciată m unca şi strădania locuitorilor şi ostenitorilor oficiali, au fost
felicitaţi fruntaşii oraşului şi iau fost daţi ca exem plu de colaborare în 
tre Biserică şi S ta t pe linie sp iritu ală şi gospodărească.
Dom nul Nicolae B eurean, prefectul judeţului, a m ulţum it încă o
dată p e n tru aleasa cinstire a ră tată institu ţiei sale. Oaspeţii au consem 
n a t aprecierile lor în C artea de aur. La încheierea vizitei la sediul
P refecturii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns unor în
trebări puse de reprezentanţi ai presei locale, d in tre care consem năm
urm ătoarele :
— Prea Fericirea Voastră, Vă rugăm să ne spuneţi cărui fapt dato
răm vizita P atriarhului Rom âniei la Galaţi ?
în tâ ln irea de la G alaţi se leagă de evenim entul canonizării sfinţilor
rom âni şi cum Tom isul, A rhiepiscopia C onstanţei şi a Dobrogei, nu a
p u tu t să o facă la vrem ea cuvenită (anul trecut) evenim entul a avut
loc acum. Ce este im p o rtan t în ortodoxie este legătura care trebuie să
se păstreze în tre credincioşi, preoţi şi ierarhi, obligaţie care este cu
atât mai evidentă p en tru m ine ; P a triarh u l, după organizarea Bisericii
noastre, este şi m itropolitul M unteniei şi al Dobrogei. Deci, pe de o
parte, este vorba de o îndatorire sta tu ta ră, iar pe de altă p a rte vizita
se datorează mai ales invitaţiei I.P.S. A rhiepiscop A ntim Nica şi a P.S.
Casian care şi-au ex p rim at dorinţa, în num ele clerului şi al credincio
şilor, ca, în drum spre B ucureşti, să ne oprim şi aici.
— Ce im presie v-au făcut oraşul, oamenii, credincioşii ?
F ără nici un fel de îndoială, m i-a plăcut m odul cum a fost organi
zat sfârşitul de an şcolar la S em inarul teologic din Galaţi. I-am adm i
ra t pe sem inarişti intonând im nurile noastre liturgice şi piesele folclo
rice deosebit de valoroase, precum şi cântările elevilor şi elevelor din
celelalte şcoli gălăţene şi s-a creat o stare psihologică deosebit de fru 
moasă, creştină, datorată, desigur, calităţii clerului şi slujitorilor cu ltu 
rii de aici. Pe toţi cei care au asistat i-am văzut foarte atenţi şi sensi
bili la această îngem ănare în tre credinţă, ştiin ţă şi cultură.
— Galaţiul este, deopotrivă, un centru universitar puternic şi un
oraş m uncitoresc. Credeţi că intelectualitatea gălăţeană ar putea ave'i
un rol mai mare p en tru ca religia noastră tradiţională să ajungă la v re 
m urile bune pe care le-a a v u t cândva ?
Din câte cunoaştem şi înainte şi cu p rilejul acestei vizite aici, din
m anifestările care au avut loc, am p u tu t să constat că intelectualitatea,
rezum ându-m ă la cercul pe care l-am cunoscut şi cu care preoţim ea şi
Episcopia conlucrează, este favorabilă acestei colaborări şi apropieri cu
Biserica. Este de do rit să se întâm ple m ereu aşa p e n tru că intelectua
litatea de aici reprezintă o pondere im portantă în spiritu alitatea rom â
nească. Şi, aceasta, îm pletită cu cerinţele credinţei, ale Bisericii, va fi
de n a tu ră să sporească ren aşterea naţională a societăţii noastre. Am
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văzut, cu prilejul întâln irilo r pe care le-am avut cu rectorul U niversi
tăţii, cu dom nii decani, cu ceilalţi rep rezentanţi ai culturii ^ălăţene, că
drum ul acesta este pe un făgaş bun. E ste o m are nădejde şi cred că,
chiar aşa, necunoscând bine situ aţia din alte centre universitare, G alaţiul poate fi dat pildă în ceea ce ne priveşte pe noi, Biserica, p e n tru
sp rijinul care s-a acordat p redării religiei în şcoală, organizării Sem i
narului teologic şi Facultăţii de teologie. Ne bucurăm de frum oasa des
chidere p entru o lucrare com ună a Bisericii şi a slujitorilor culturii.
Este, repet, o m are nădejde p en tru noi şi poate singura p e n tru a s tră 
bate vrem urile care su n t a tâ t de fragile şi de grele din toate punctele
de vedere.
— C um vedeţi îm plinit dezideratul generalizării predării religiei in
şcoală ?
O analiză mai am plă, desigur, n e -a r duce la nişte concluzii in tere
sante, o analiză pe care n-o avem însă în acest m om ent din toată ţara.
A tât cât ştiu şi revenind iar la G alaţi (pentru că aici se poate spune că
este îm bucurător gradul de p ă tru n d e re a religiei în şcoală) aş zice că
acest exem plu s-a r p u tea extinde la nivelul întregii ţări, fiindcă pe'
unde m ă opresc mă întâm pină elevi, copii foarte doritori, foarte
setoşi după Biserică şi după cuvinte 'ale Bisericii. E xistă o nevoie m are
de m anuale. Cred că abecedarul pe care l-am tip ă rit şi m anualele pen
tru u rm ătoarele clase au contribuit foarte m ult la succesul predării re 
ligiei în şcoală. Avem rezultate deosebit de frum oase. Nu putem , însă,
trece cu vederea pe cele care au fost deosebit de dureroase. Am în tâ ln it
cazuri sporadice, de rezervă faţă de prezenţa preotului sau prezenţa re
ligiei în şcoală, în catalog...
— Credinţa în D um nezeu, cred, cunoaşte astăzi un revirim ent, oa
m enii se întorc încet, încet, pe calea bună. Prea încet, poate ?
Dacă dum neavoastră, care sunteţi m irean, faceţi această m ărtu ri
sire, aceasta îmi dă m are curaj p e n tru că dacă am face-o noi a r părea
că pledăm pro-dom o. Preoţii noştri, m ănăstirile noastre cunosc că sim 
ţăm ântul credinţei a fost şi este foarte pinternic. Setea de credinţă este
m are şi suntem conştienţi că de m ulte ori nu avem posibilitatea să
facem tot ceea ce am dori noi să facem p e n tru Biserică şi p e n tru cre
dincioşi. A sta ne obligă pe toţi, preoţii m ai ales, pe toţi slujitorii, să
fim cu luare am inte în îndeplinirea îndatoririlor noastre pastorale, fi
lantropice. P rezenţa preoţilor, nu num ai în biserică şi în casele oam e
nilor, ci şi în spitale, în penitenciare sau orfelinate, valorează foarte
m ult. Astfel se întăreşte, şi prin fapte, credinţa şi în v ăţătu ra că Iisus
H ristos a zdrobit porţile iadului şi a adus lum ină şi celor m orţi. Şi
noi, în societatea noastră, m ai avem încă m ulţi «morţi», m ulţi indife
renţi, care trebuie să cunoască şi să se trezească la adevărul şi slujirea
lui Hristos. Nu putem facc paşi în viaţă fără credinţa în Dumnezeu.
Nu se pot rezolva problem ele grele din viaţa ţării, din viaţa lum ii fără
credinţa în Dum nezeu. Dacă principiile şi valorile creştine ar fi pre
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zente şi a r dom ina m intea şi toate concepţiile sănătoase politice, so
ciale şi culturale, şi rezu ltatele a r fi m ult mai folositoare p e n tru ome
n ire în genere.
(Interviul a fost realizat de ŞTEFAN DIMITR1U)

După încheierea în tâ ln irii cu ziariştii, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, îm preună cu însoţitorii săi, au rev en it la reşedinţa epis
copală unde a fost vizitat din nou I.P.S. A rhiepiscop A ntim , şi unde
oaspeţii şi-au m anifestat încântarea p e n tru tot ceea ce au văzut şi au
constatat.
încheindu-se vizita la G alaţi, I.P.S. Daniel al Moldovei şi Bucovinei
şi P. S. P e tru al B asarabiei au plecat spre reşedinţele lor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de PP.SS. Gherasim
al R âm nicului şi Calinic al A rgeşului au p o rn it spre Capitală. La ie
şirea din oraşul G alaţi, delegaţia, însoţită de P. S. Casian, s-a op rit şi
la M onum entul Eroilor N eam ului în tru a căror cinstire şi n em urire au
fost depuse flori şi în ălţate sm erite rugăciuni de pom enire.
Trecând p rin E parhia Buzăului, oaspeţii s-au oprit p en tru un scurt
popas la reşedinţa episcopală, unde P rea S fin ţitu l Episcop Epifanie a
p rezen tat Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist o p a rte din p re
ocupările şi realizările acestui cen tru eparhial.
D upă câteva zile, pline de m anifestări şi bucurii duhovniceşti, Prea
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi delegaţia însoţitoare au rev en it în
seara zilei de 15 iunie 1993 la Bucureşti.
Şi în urm a acestui itin erar-p asto ral se pot trage fireşti şi în cu ra ja 
toare concluzii :
1. Proclam area la faţa locului, cu slujbe solem ne, cu sobor n u 
m eros de ierarhi şi preoţi, a sfinţilor rom âni canonizaţi acum de către
Biserica O rtodoxă Rom ână a constituit, şi de data aceasta, un prilej
ales de m anifestare a sim ţăm intelor creştineşti şi a ataşam entului faţă
de Biserica străb u n ă a credincioşilor ortodocşi rom âni.
2. P elerinajul la locul unde au tră it sfinţii, au trudit, s-au nevoii
sau au lu crat p e n tru m ân tu irea lor s-a dovedit inspirat de Dum nezeu
şi binevenit p e n tru toţi.
3. A utorităţile locale au m anifestat înţelegere faţă de rolul m ân tu i
tor al Bisericii străbune, factorul de educaţie şi form are ce îl poate
avea preotul, nu num ai p e n tru credincioşii m aturi, ci mai ales p en tru
copii şi tineret. Religia în şcoală nu num ai că pătrunde, ci este cerută
şi necesară dascălilor şi elevilor.
Se apreciază activitatea ierarh ilo r din eparhiile vizitate concluzionându-se, încă o dată, că acolo unde ierarh u l nu-şi precupeţeşte
eforturile, acolo şi clerul activează iar credincioşii se străduiesc îm 
preună cu ei, spre m ai-binele Bisericii străbune.
4. V rednică de u rm at este activitatea clerului din Dacia Pontică
in p rivinţa ridicării de noi biserici parohiale, de capele la cim itire, de
schituri şi m ănăstiri. Se bucură în tâiu l apostol al străm oşilor noştri
Sf. A ndrei, de săm ânţa cea bună a Evangheliei care a rodit în su tit de
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două mii de ani pe m alul P ontului Euxin, în dreapta şi stânga Dunării.
De aici din Dobrogea s-au răsp ân d it talanţii câştigării m ântuirii noastre.
5. Credincioşii de p retutindeni, de la mic până la m are, au p a rti
cipat cu toată evlavia la slujbele săvârşite de m ulţi ierarhi şi au as
cu ltat cu nesaţ predica, explicarea m om entului şi s-au a ră ta t satisfăcuţi
că sfinţii străm oşi, pe care i-au sim ţit totdeauna şi care i-au a ju ta t
perm anent, au fost, după rânduiala, canonizaţi.
6. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost p rim it cu m are
cinste de către au to rităţile locale, adresându-i-se felicitări şi m ulţum iri
p en tru acest act unic al canonizării şi proclam ării sfinţilor rom âni.
Tom isul şi în treg u l litoral, Techirghiolul, G alaţii, Tulcea, cu D elta D u
nării, B uzăul şi Slobozia au p rim it binecuvântarea în tăistătăto ru lu i
Bisericii O rtodoxe Rom âne şi îndem n spre râv n ă neîncetată în tru ap ă
rarea dreptei credinţe, p e n tru cinstirea şi m ijlocirea sfinţilor, ierarhilor,
m artirilor, m ărturisitorilor, cuvioşilor şi a m ultor aleşi ai lui Dum nezeu,
neştiuţi de m intea om ului şi neconsem naţi de condeiul lutului, d ar în 
scrişi în C artea Vieţii.
Dum inică, 20 iunie 1993, D um inica Sfinţilor Români, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit S fânta L iturghie în catedrala
«Sf. Spiridon-N ou», biserică rectito rită de P rea Fericirea Sa.
După slujbă, Prea Fericirea Sa a ro stit un cuvânt de m ulţum ire
şi laudă către D um nezeu şi slujitorii Săi : Sfinţii şi îngerii. în tre aceş
tia, la loc de cinste, sălăşluiesc şi m ijlocitorii noştri, sfinţii rom âni care
au fost canonizaţi sau aceia cărora urm ează să li se facă cuvenita rânduială p e n tru cinstire.
P retu tin d en i, a su b liniat P rea F ericitul P atriarh, am fost prim iţi
ca apostoli, ca p ărinţi şi ca fraţi : în Transilvania, în Moldova, în Ol
tenia şi de curând în Dobrogea şi la G alaţi ; proclam area la faţa locului
a S finţilor rom âni canonizaţi a fost ca o m ană cerească peste sufletele
tulburate de vrem e şi îm pilate de ideologii atee, m aterialiste şi de alt
fel. Este o adevărată reînviere a credinţei străbune şi o revigorare a
apărării Evangheliei îm potriva asaltului eretic-sectar, altă încercare
diavolească p e n tru cugetul rom ânilor. Noii evanghelizatori su n t tot ateiantihrişti, lupi îm brăcaţi în piei de oaie, năim iţi şi furi, care, prin p a 
ginile u nor false şi ispititoare m ateriale propagandistice ascund u ra şi
urm ăresc dezbinarea şi deznaţionalizarea neam ului nostru.
De acum avem încă un sp rijin şi un lim an sigur : Sfinţii rom âni.
Am ţin u t să fim astăzi iarăşi îm preună la slujbă şi în rugăciune,
să ne îm părtăşim cu toţii de h arul C uvântului lui Dum nezeu şi să cu
noaşteţi direct ce am săvârşit în crugul unui an de la proclam area so
lem nă a canonizării sfinţilor rom âni. Tot aici şi în văzul şi sim ţirea
m ultora d in tre Dvs. s-a oficiat, în 1955, întâia canonizare.
Credincioşii de faţă, biserica şi balcoanele neîncăpătoare peste
3.000 de suflete, au m ulţum it p e n tru toate în tăistătăto ru lu i Bisericii
străbune, i-au u ra t m ulţi ani şi au in to n at Im nul patriarhal.
Diac. P. DAVID

SFINŢII MARTIRI PREOŢI, MOISE DIN SIBIEL
ŞI IOAN DIN GALEŞ
După canonizarea din 1955 a sfinţilor ierarhi Ilie Iorest şi Sava
Brancovici, m artirizaţi de calvini, şi a cuvioşilor Sofronie de la Cioara
şi V isarion Sarai şi păstorului din Săliştea Sibiului, Nicolae O prea Miclăuş, cercetătorii în istorie şi teologii ortodocşi au descoperit încă
m ulte fapte şi docum ente legate m ai ales de «uniaţia» de după 1700
din Transilvania. Zeci de m artiri, sute de m ărturisitori, m ii de schin
giuiţi şi persecutaţi, cunoscuţi apărători ai dreptei credinţe şi înflăcăraţi
patrioţi au fost înscrişi în dipticele Bisericii Ortodoxe.
A părarea ortodoxiei şi revenirea la B iserica-m am ă a foştilor «uni
aţi» a în d re p tă ţit S fântul Sinod să aleagă alte num e p e n tru înscrierea
în rândul sfinţilor şi în calendarul creştin ortodox. Şi cum victim ele
uniaţiei au fost acolo unde populaţia era com pact rom ânească şi în to
talita te ortodoxă, episcopii u n iţi şi trăd ăto ri de neam căutau slujitori
tineri, mai de vază şi cu au toritate, p e n tru a-i forţa să se papistăşească.
P rin tre aceştia s-au aflat preoţii Moise M ăcinic din Sibiel şi Ioan
din Galeş.
Moise M ăcinic a fost hiro to n it p reot la B ucureşti de către m itropo
litul Neofit, în ju ru l anului 1746. A cuzat de au to rităţile habsburgice de
tră d a re p e n tru că a tre c u t «graniţa» în Ţ ara Rom ânească şi că îndrăz
neşte să strice «unirea», deşi foarte tân ăr, a fost arestat şi închis la
Sibiu. D upă aproape doi ani â fost eliberat cu condiţia să nu slujească,
ci să-şi vadă de gospodărie. Era ţăra n în stărit. D ar nu putea suporta
propaganda iezuită şi papistaşă. îm preună cu O prea Nicolae din Sălişte au form at delegaţia care a plecat la Viena p e n tru a apăra in te 
resele rom ânilor şi să fie lăsaţi în legea lor. Au fost prim iţi de îm părat,
dar răspunsul a fost în tem n iţarea în închisoarea K ufstein din Tirol,
unde au prim it m oartea de m artiri şi aşa au dispărut.
C ercetători ai vieţii sale au fost profesorii Lupaş şi G hibu, iar în
vrem ea noastră Pr. M ircea P ăcurariu şi preotul Z. Oancea, paroh
in Sibiel.
Preotul Ioan din Galeş a fost hirotonit, se pare, la Bucureşti, dar m ai
sigur la Râmnic. Cunoscut p e n tru lu p ta sa în apărarea ortodoxiei şi a
drep tu rilo r rom ânilor, a fost prins, b ă tu t şi dus în lanţuri («ca pe vite»)
in închisoarea din Sibiu, în preajm a anului 1756. A fost condam nat pe
viaţă ca «nesupus lui D um nezeu şi înlocuitorului Său, papa, şi de crim ă
de les-m ajestate» (nu recunoştea im periul «sfânt» habsburgic). M aria
Tereza, suverana A ustriei, a poruncit să fie în tem n iţat la Deva până
la m oarte. De frica răscoalelor, au to rităţile habsburgice l-au tra n sfe ra t
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la G raz (Austria). O ştire a negustorilor braşoveni, consem nată de Radu
Duma, arată că l-au vizitat în 1776 şi i-a asigurat că «va m uri dar de
credinţa străm oşească în veci nu se va lăsa». în 1780, un ortodox sârb,
G henadie Vasici, vorbea de un p reot ortodox din T ransilvania, închis
aici (Kufstein) de 24 de ani. în curând şi el a m urit m artir p e n tru cre
dinţă şi erou al rom ânilor, cu toate că ceruse ajutor, prin ierarhii ruşi,
ţarinei Ecaterina a Iî-a.
în afara istoricilor de m ai sus, de viaţa sfântului m ucenic Ioan s-au
ocupat şi P ărin tele profesor Ilie M oldovan, fost paroh în Galeş, precum
şi cunoscutul profesor şi m artor al unirii din 1918, reg retatu l profesor
George Şerban, născut în Galeş.
Cei doi m artiri preoţi Ioan şi Moise au fost înscrişi în C artea vieţii
ca unii care şi-au a p ărat credinţa şi neam ul. Ei au fost aşezaţi în stâlpul
de foc al m ărtu riei p e n tru adevăr.
D upă trecerea lor spre veşnicie, ca şi după înăbuşirea m işcării p en 
tru apărarea Legii străm oşeşti, generalii austrieci Bucow şi Pelz, ca
tolici, la instigaţia m aghiarilor, au d at foc şi au dărâm at cu tu n u l
150 m ănăstiri şi schituri ale Bisericii O rtodoxe şi au distrus până în
temelii în ju r de 300 biserici şi troiţe rom âneşti.
Iată de ce S fântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne a h o tărâ t
p en tru faptele lor bune şi credinţa lor nestrăm utată, să fie trecuţi în
rândul m artirilo r şi să fie înscrişi cu 'slujbă în m inei şi în calendar la
21 octom brie, p răznuiţi îm preună cu ceilalţi m artiri rom âni, apărători
ai Ortodoxiei.
U ltim ul parastas în m em oria celor doi preoţi m ucenici s-a făcut
sâm bătă, 16 octom brie 1993.
D um inică 17 octom brie 1993, a avut loc la Sibiel, proclam area so
lem nă a cultului Sf. Moise Măcinic, preot al satului şi a Sf. Ioan
din Galeş.
Sf. L iturghie arhierească a fost oficiată de către I.P.S. M itropolit
Dr. A ntonie Plăm ădeală al A rdealului, C rişanei şi M aram ureşului, în 
conjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi în biserica m onum ent
istoric cu hram ul «Sf. Treim e» din Sibiel. După otpustul Sf. L iturghii,
P. C. Pr. Zosim Oancea, parohul bisericii, a salutat în cuvinte pline
de însufleţire prezenţa I.P.S. M itropolit A ntonie în m ijlocul credincio
şilor din Sibiel cu ocazia acestei zile însem nate p e n tru toţi credincioşii
acestei străvechi aşezări m ărginene. în continuare, P. C. pr. prof.
dr. M ircea P ăcurariu, decanul F acultăţii de teologie «Andrei Şaguna»
din Sibiu, a făcut o am plă incursiune în viaţa bisericească a credin
cioşilor ortodocşi din M ărginim ea Sibiului, accentuând asupra sta to r
niciei în credinţă şi a ataşam entului faţă de «legea străm oşească» a
clerului şi a credincioşilor din aceste locuri.
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P. C. Sa a p rezentat pe sc u rt viaţa Sf. Moise Măcinic şi lupta lui
ca un ostaş neînfricat al lui H ristos p e n tru apărarea credinţei ortodoxe
îm potriva actelor de dezbinare religioasă şi naţională a rom ânilor din
Transilvania.
In continuare, cu încuviinţarea I.P.S. M itropolit A ntonie, P. C.
pr. M ircea P ăcurariu a dat citire Tom osului patriarhal şi sinodal cu
priv ire la canonizarea sfinţilor m ucenici Moise din Sibiel şi Ioan
din Galeş :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT A L MUNTENIEI Şl DOBROGEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ORTODOXE ROMANE,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE LUMINILOR,
I AR DE LA NOI PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI

î n E p i s t o l a sa c ă t r e e f e s e n i , S fâ n tu l A postol Pavel s p u n e :
«Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după m ăsura darului lui
Hristos», şi «El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe
al(ii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşi
rea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea tru p u lu i lui H ristos»
(Efes. 4, 7 , 11— 12). De dar d um n ezeiesc s-au învrednicit S fin 
ţii A postoli şi ucenicii lor, sfin ţii ierarhi, m artirii şi m ă rtu ri
sitorii din prim ele veacuri creştine, m ari cuvioşi care au trăit
în pustiuri, departe de lume, şi atâţia alţii care au m ă rturisit
pe H ristos cu tim p şi fără tim p, prin faptele şi cuvintele lor.
Tăria cu care au m ă rtu risit pe H ristos, ca şi viaţa lor cea î m 
p odobită cu alese v irtu ţi creştine au fo st pilde vii de urm a t
p entru credincioşii de totdeauna şi de pretutindeni, care s-au
străduit să le urm eze credinţa şi faptele şi i-au chem at să fie
îm preun ă rugători şi m ijlocito ri către D um nezeu p en tru m â n 
tuirea lor. S fâ n ta noastră Biserică a rânduit să li se facă p o 
m enire în zile anum ite, cinstindu-i ca pe nişte adevăraţi «prie
teni» ai lui D um nezeu, cărora le adresăm rugăciuni spre a ne
fi aju tăto ri în strădaniile noastre spre desăvârşire.
î n curgerea vremii, la ceata sfinţilo r şi a m ucenicilor din
zilele dintâi ale Bisericii s-au adăugat m ereu alţii, care au
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strălucit p rin vieţuirea lor şi prin râvna lor către dreapta cre
dinţă, m ai ales în vrem ea încercărilor la care a fo st supusă
credinţa ortodoxă, fie de către păgâni şi eretici, fie de către
aceia care au prop o vă d u it alte credinţe în veacurile m ai apro
piate de noi sau de către ateii veacului nostru. A sem enea în 
cercări s-au ab ătu t m a i cu seam ă asupra clerului şi dreptm ăritorilor creştini din Ardeal, Banat, Crişana şi M aram ureş,
din partea cârm uitorilor de odinioară, care s-au stră d u it să-şi
întindă stăpânirea n u n um ai asupra p ă m â n tu lu i românesc, ci
au încercat, cu silnicie, să înstrăineze şi pe credincioşii lui
ortodocşi de credinţa m oşilor şi a străm oşilor lor. Dar ierar
hii, preoţii, călugării şi obştea cea m are a dreptm ăritorilor
creştini din aceste p ă rţi ale ţării noastre au stat tari în cre
dinţă, în fru n tâ n d cu curaj pe prigonitorii lor şi, de m u lte ori,
au p ecetluit cu sângele lor râvna şi dragostea pe care o m ăr
turiseau fa ţă de nea m ul şi Legea lor. Cunoscând cuvintele
D om nului care z i c e : «N u vă tem eţi de cei ce ucid trupul, iar
su fle tu l n u p o t să-l ucidă» (Matei 10, 28), cu puterea credin
ţei şi cu p reţu l vieţii lor, s-au ridicat îm potriva celor ce voiau
să le strice credinţa cea adevărată, rămânând statornici în
m ărturisirea ei, până la moarte.
Din m u lţim e a acestor m ă rtu risito ri ai drep tei credinţe
s-au ridicat la aleasă cinstire S fin ţii Ierarhi Ilie Io rest şi Sava
Brancovici, m itro p o liţi ai Ardealului d in veacul al XVII-lea,
apoi marii lu ptători p e n tru apărarea Ortodoxiei din vrem ea
stăpânirii habsburgice, în veacul al X V lII-lea, cuvioşii iero
m on ah i Visarion şi S ofron ie de la Cioara, ca şi credinciosul
Oprea Nicolae din Săliştea Sibiului, pe care S fâ n tu l S in o d al
Bisericii noastre, în tim p u l păstoririi vrednicului de po m en ire
patriarh Justinian, i-a trecut în rândul Sfinţilor, proclam area
solem nă făcându-se la Alba Iulia în anul m ân tuirii 1955.
Dar, de atunci încoace, făcându-se temeinice şi a m ă n u n 
ţite cercetări asupra istoriei noastre bisericeşti din veacul al
X V III-lea, s-a dovedit că au m ai fo s t şi alţi fii ai Bisericii Or
todoxe care au strălucit prin aceeaşi statornică şi curată ali
pire faţă de credinţa ortodoxă, din tre care unii şi-au jertfit
chiar viaţa p e n tru ea.
D rept aceea, S fâ n tu l no stru S in o d a găsit că este cu d rep
tate, şi spre fo losul dreptcredincioşilor creştini, să fie ridicaţi
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la cinstirea ce li se cuvine şi alţi doi m ărtu risitori şi m ucenici
ai Ortodoxiei şi a n u m e preoţii Moise Măcinic din Sibiel şi
lo a n din Galeş, din ţin u tu l Sibiului. Preotul Moise a fo s t ares
tat la Viena în anul 1752, odată cu Oprea Nicolae şi în te m n i
ţat la K u fstein, unde s-a săvârşit din viaţă, după ani grei de
suferinţă, iar preotu l lo a n a fo s t în tem n iţa t, patru ani mai
târziu la Deva, la Graz, iar mai apoi la K ufstein, un de şi-a
sfâ rşit viaţa, du pă m ai m u lt de 24 de ani de chinuri.
Ţ inând seam a de toate aceste suferinţe, îndurate pentru
dreapta noastră credinţă, cunoscând şi evlavia cu care îi cin
stesc credincioşii din «M ărginimea Sibiului» ca pe nişte ade
văraţi s fin ţi m ucenici ai neam u lui nostru,
U rm ând obiceiul sinodal şi c h em â n d în ajutorul nostru
puterea Celui Prea îna lt,
HOTĂRÂM:
De acum inainte, preoţit Moise M ăcinic din Sibiel şi loan din
Galeş, care au îndurat chinurilc m ucenicilor, m ărturisind dreapta cre
dinţă, să se num ere cu sfinţii şi să se cinstească după toată pravila
ca sfinţi în tot cuprinsul Bisericii noastre O rtodoxe sub num ele de>
«Sfinţii M ărturisitori şi M ucenici,
Sibiel

şi

loan

din

Preoţii

Moise

Gal eş».

Măcinic

din

^

Ziua de prăznuire a sfinţilor mai sus am intiţi statornicim să fie
la

21 octom brie, îm preună cu

Sofronie

şi

M ucenicul

O prea,

Sfinţii

Cuvioşi

urmând ca

M ărturisitori Visarion,

numele lor să îie trecut

în sinaxar şi în calendarul bisericesc la ziua arătată.
De asem enea, rânduim ca vieţile, slujbele şi icoanele celor dot
sfinţi preoţi mucenici, să se tipărească şi să îie primite cu toată evlavia
de către dreptm ăritorii creştini.
Mai hotărâm ca icoana Sfinţilor pom eniţi să se aşeze la loc po
trivit, alături de ale altor sfinţi de neam român, în toate bisericile care
se vor ridica din temelie ori în cele care se vor zugrăvi de-acum
înainte, în cuprinsul Patriarhiei Române.
Şi pentru ca să sporească evlavia credincioşilor noştri, rânduim
ca oricarc biserică să-şi poată lua hram ul acestor sfinţi mucenici şi
totodată rânduim ca la hram ul de acum al bisericilor parohiale din
Sibiel şi din Galeş, ca şi de la schitul Foltea din Sălişte, să se adauge
şi acela al Sfinţilor M ărturisitori şi Mucenici, preoţii mai sus amintiţi.
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Pentru deplina statornicire

a

celor ce am hotărât in chip ca

nonic, am intărit cu sem năturile noastre actul de faţă ca Tomos p a
triarhal şi sinodal de canonizare, adică de aşezare în rândul sfinţiloi
a celor mai sus numiţi, Sfinţii M ărturisitori şi M ucenici, preoţii Moise
M ăcinic din Sibiel şi Ioan din Galeş, pc care il aducem la cunoştinţa
clerului

şi

a

dreptcredincioşilor

creştini

din

cuprinsul

Patriarhiei

Române.
Dat în Bucureşti, anul m ântuirii 1992, luna iunie, ziua a douăzecea.
MEMBRII SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMANE

După citirea Tom osului de canonizare, I.P.S. M itropolit A ntonie a
citit rugăciunea de binecuvântare şi a stro p it cu aghiazmă icoana celor
doi sfinţi, executată de pictorul I. Căzilă, după care a binecuvântat, cu
ea, în sem nul sfintei cruci, m area m ulţim e de credincioşi prezenţi la
sfânta slujbă. Apoi, în tim p ce corul intona troparul sfinţilor, întreg
soborul de slujitori s-a închinat şi a să ru ta t icoana celor doi sfinţi.
In continuare, I.P.S. M itropolit A ntonie a rostit un bogat cuvânt
de în văţătură, m ărturisindu-şi bucuria că a p u tu t fi prezent în m ij
locul obştei din Sibiel, şi că a p u tu t îm plini hotărârea Sf. Sinod p ri
vitor la canonizarea şi proclam area solem nă a canonizării Sfinţilor
Moise M ăcinic şi Ioan din Galeş.
«Prin viaţa sa preoţească de d ăru ire totală lui H ristos şi Bisericii
Sale, ca şi p rin suferinţele în d u rate tim p de 23 de ani în tem niţa din
K ufstein, — p e n tru apărarea dreptei credinţe — , preotul Sf. Moise
Măcinic a devenit îm preună cu Sf. Ioan din Galeş, o pildă vie de cre
dinţă şi m ărtu risire ortodoxă şi de jertfelnicie p en tru Hristos» — a
a ră tat I.P.S. Sa.
Să fiţi m ândri s-a adresat I.P.S. Sa credincioşilor din Sibiel, că
iată, din m ijlocul Dvs., s-a ridicat un sfânt m ărtu risito r al credinţei
care, îm preună cu ceilalţi sfinţi m ărturisitori, se roagă lui H ristos p en 
tru Biserica şi Ţ ara noastră. Să ţinem m ereu aprinsă candela credinţei
străm oşeşti şi a spiritu alităţii rom âneşti p e n tru a ne lum ina calea».
In foişorul M uzeului de icoane pe sticlă din Sibiel, a u rm at apoi
o agapă creştinească, oferită de fam ilia Nicola din Sibiel.
Popasul duhovnicesc al generalizării cultului Sf. Moise M ăcinic s-a
încheiat în atm osfera sobornicească a bucuriei sufleteşti, înaltul chiriarh
im părtăşind tu tu ro r celor prezenţi arhiereşti binecuvântări şi alese cu
vinte de în tă rire duhovnicească.
Arhid. VISARION BALŢAT
şi Diac. prof. P. I. DAVID

SFÂNTUL IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREŞ
P artea de nord a T rupului ţării a fost şi ea, ca toate celelalte, bân
tu ită de fu rtu n ile istoriei. M aram ureşul, dacic, în care n-a p ătru n s sa
bia, suliţa şi acvila rom ană şi nici carele de lu p tă ale generalului-îm părat Traian, a fost plăm ădit, în schimb, de civilizaţia rom ană şi c u ră 
ţat de ancestral şi păgânism prin baia botezului creştin. Pe văile adânci,
pe potecile m unţilor şi la cuiburile de v u ltu ri nu pătrundeau decât stăpânitorii acestor locuri cu poneii şi m ăgăruşii lor, cu dulăii şi m ioarele
sprintene. Şi aici, ca de fap t în toate provinciile vechii Dacii, s-a dove
dit că în v ăţă tu ra lui H ristos nu are hotare. Şi pe aici schim nicii lui Zamolxe, la apariţia în v ăţătu rii lui Mesia cel m ult a ştep tat şi p e n tru toa
te popoarele, «nazareii» K ogheonului s-au tu n s în m onahism , devenind
vasilieni şi îm pletindu-şi p ăru l şi m odelându-şi barba în sem nul crucii.
Bacii au devenit egum eni, flăcăii novici, iar băciţele şi fetele locului erau
flăcările sânzienelor. Ce îm pletire de fantastic şi real, de m inune şi de
adevăr, acest M aram ureş, cu datinile şi tradiţiile sale unice şi inim i
tabile !
Obiceiurile vechi au fost încreştinate, tem plele lum inii religiei ve
chilor daci s-au tran sfo rm at în chipul crucii sau corăbiei, iar tu rn u rile
de lem n ale locaşurilor vechi p atro n ate de săgeată şi servite de supuşii
M arelui preot al dacilor, au devenit m inunate biserici cu tu rlă ale P an 
tocratorului, stră ju ite de Sf. Cruce. Cu delicateţe şi selecţie, a rta bizan
tină şi m iniatura au devenit ucenice şi apoi stăpâne, trecând prin u re
chile acului şi suveicii lâna de aur stropită în culorile câm pului cu
extrase de flori şi plante, doar de localnici ştiu te până astăzi.
Aşa se face că în perioada daco-rom ană, M aram ureşul a fost ferit
de năvălirile, în v aluri şi vâlvătăi, ale barbarilor. O dată cu m igrarea
ungurilor însă, voievozii T ransilvaniei şi chinezii (prinţii) din A puseni
şi M aram ureş au fost în tem niţaţi şi ucişi, iar populaţia băştinaşă a ră 
mas prinsă în cleşte. P rim ind creştinism ul de n u an ţă ortodoxă, la în 
ceput, m aghiarii s-au potolit şi s-au aşezat dincolo de Tisa, P a tria rh ia
de Constantinopol trim iţân d u -le ierarhi (Ierotei, sec. X), preoţi şi că
lugări. Mai m ult, cu m isionari rom âni p en tru încreştinarea ungurilor,
C onstantinopolul a organizat şi stavropighii, cum este cea binecunoscută
până astăzi : Sf. A rhangheli din Peri. începând cu sec. X II—X III, în
M aram ureş apar m ari obşti m onahale, cu p rin ţi descălecători şi oaste
instru ită, cum este cazul m ănăstirii Cuhea (Bogdan Vodă) de unde a
plecat Dragoş, Bal şi Baliţă spre M oldova (1359) sau m ănăstirile Ieud,
Bogdana, D ragom ireşti şi m ulte altele.
în vrem ea lui Ştefan cel M are şi S fânt al M oldovei se reorganizea
ză Episcopia V adului şi Feleacului, ctitorul ridicând (pe Dealul Feleacului) o biserică ortodoxă ce dăinuie şi astăzi. însă cea mai strălucitoa
re ctitorie a epocii lui Ştefan cel M are în M aram ureş este mănăstirea
Moisei, ridicată pe locul unui vechi schit, şi reorganizată de autohtoni
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şi de m onahii de la Putna. Propaganda husită (cunoscutele texte), în
cercările p rotestante (luterane şi calvine) n-au p u tu t face adepţi în
aceste sfinte locuri. Nici viclenia iezuită, nici ajutorul papistaş, nici
prom isiunile purgatoriului n-au a b ătu t de la adevăr pe creştinii orto
docşi. Este adevărat, căsătoriile m ixte, încercările ungurilor de a m a
ghiariza pe oşeni şi m aram ureşeni au în reg istrat ceva prozeliţi. După
1700, când s-a oficializat uniaţia, V iena şi B udapesta au trim is aici
p en tru câştigarea rom ânilor peste zece episcopi catolici (de origine m a
ghiară, ucraineană, d in tre secui, ceangăi şi cum ani etc.). Două sute de
ani a d u rat persecuţia. Bisericile din oraşe au fost distruse, m ănăstirile
arse, s-au ridicat altele de către stăpânii uniţi. Credincioşii s-au ru g at
în ele, dar sufletul lor a răm as n ep ătat ortodox şi rom ân. în tre 1918—
1940, s-au refăcu t şi re p a ra t m ulte locaşuri. D ar iarăşi fu rtu n ă : dicta
tul de la V iena a frâ n t aripa ţării şi creanga ei autentic rom ânească,
nordul A rdealului. Preoţii şi ierarhii uniţi au cântat osanale fascism ului
hortist. D upă 1945, P a tria m utilată a fost bân tu ită până în 1989 de
cium a ateist-bolşevică. Papistaşii au continuat propaganda, dar credin
cioşii au rev en it la B iserica-m am ă în 1948, iar astăzi şi-au ridicat loca
şuri m ăreţe după sufletul lor. Totuşi, h idra uniaţiei bântuie ca urâciu
nea pustiirii.
în preajm a anilor 1970 s-au descoperit la Ieud urm ele unei m ănă
stiri rom âneşti-ortodoxe, cu vechi rădăcini, m anuscrise religioase în ro
m âneşte (sec. X —XIII), ceea ce duce lite ra tu ra rom ână scrisă cu trei
sute de ani mai devrem e faţă de ceea ce se ştia până acum. Acesta este
lum inatul M aram ureş.
Revenind la perioada uniaţiei, cel mai activ ierarh, sfânt, predica
tor şi cunoscător al acestor locuri a fost Iosif din M aramureş. S-a năs
cut în Năsăud, în tr-o fam ilie de rom âni intelectuali ortodocşi. Şi cum
rom ânii nu aveau şcoli superioare, p reg ătirea teologică şi-a făcut-o în
m ănăstirile M aram ureşului şi, nu-i exclus, în Moldova, Ţ ara Rom â
nească, V iena şi chiar Sf. M unte Athos. Nu se cunoaşte dacă a fost
călugăr, dar a slu jit şi ca p reo t de mir. P e n tru a face faţă propagandei
calvine şi iezuit-catolice, preoţii din Ţ ara Oaşului şi M aram ureşului au
ales ca episcop pe Iosif, cel mai bun şi cucernic d intre ei, ucenic la
m ănăstirea Moisei. A fost trim is p e n tru hirotonie, peste m unţi la P u tn a
şi apoi la Suceava, unde «cel blând ca un m iel şi ştiutor a m ultor limbi»,
cum grăieşte cronicarul despre m itropolitul-poet Dosoftei, l-a făcut
episcop, în 1690. A avut reşedinţa la Peci-M aram ureş, dar autorităţile
m aghiare şi habsburgii au închis m ănăstirea şi au a re stat călugării. Re
şedinţa episcopală s-a m u tat lângă cetatea H ust, dar şi de aici a fost
alungat. II găsim , spre sfârşitul păstoriei, la alte cunoscute m ănăstiri
m aram ureşene : G iuleşti, Budeşti etc. Clericii şi credincioşii îl consi
derau sfânt şi m are ap ărăto r al credinţei. El m ergea din sat în sa t şi
din biserică în biserică pregătind credincioşii în lupta cu papistaşii. N-a
acceptat nim eni nici catolicism ul, nici uniaţia.
în 1701, după ce îm păratul Leopold îl recunoscuse ca episcop al
rom ânilor, este chem at şi îndem nat să treacă la uniaţie, aşa cum o fă
cuse A tanasie Anghel (hirotonit la Târgovişte şi reconsacrat la Viena)
la Alba Iulia. Sfântul a răspuns, şi de la el avem calificativul : Anghel
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nu mai are num e de înger, ci de diavol, iar num ele nu mai înseam nă
«înviere», ci m oarte veşnică : «Satanasie» !
Revenind la păstoriţii săi, episcopul Iosif a fost din nou chem at de
a utorităţile habsburgice la Sibiu, fiind acuzat de răzvrătire, instigare
şi nesupunere faţă de stăpânire. Toate învinuirile au fost respinse cu
calm şi tem ei. A u to ritatea sa era de acum recunoscută şi m ulţi preoţi
ten taţi să treacă la unire, plecau din T ransilvania şi veneau în M ara
m ureş. E ra socotit făclia ortodoxă şi apărăto r al V etrei străbune. Din
nou iscoditorii au determ in at chem area şi arestarea lui la Sibiu, în
m artie 1705, însă fraţii din M aram ureş şi to ţi credincioşii au am en in ţat
cu răscoala, dacă nu va fi elib erat sfân tu l 'arhiereu. I s-a d a t drum ul
cu condiţia să nu m ai slujească ; contractase, de altfel şi o boală de
piept din cauza frigului, tem niţei şi loviturilor prim ite la anchete şi în
tem niţă. în 1711, se pare la in terv en ţia lui Constantin-V odă B rânco
veanu c ă trş C urtea din Viena, episcopul Iosif revine în scaun, d ar peste
câteva luni se m ută că tre D om nul, cu cugetul îm păcat că şi-a făcut
datoria în ap ărarea Legii străm oşeşti, dar şi cu d u rere p entru fu ria lu
pilor ce dădeau târcoale turm ei ortodoxe a rom ânilor m aram ureşeni.
După m oarte Iosif a fost cinstit ca sfân t de către obştea ortodoxă
şi d re p t şi m ilostiv de către toţi credincioşii rom âni şi totdeauna invo
cat de ierarhii locului.
Aşa se explică faptul că, încă din 1918, trebuia canonizat ca m artir
şi victim ă a habsburgilor, cum scria Nicolae Iorga. In 1948, când s-a
refăcut şi adm in istrativ Biserica O rtodoxă Rom ână, p rin revenirea - Ia
B iserica-m am ă a credincioşilor înşelaţi în perioada 1700— 1918, episcopul
Iosif a fost pom enit ca stâlp al rezistenţei ortodoxe. De aceea, Sfântul
Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, pe bună d reptate, l-a canonizat,
num ele său fiind cinstit totdeauna de către credincioşi, în viaţă şi după
m oarte : S f. Ierarh Iosif M ărturisitorul, din M aramureş.
Ca o m ijlocire a Sf. Iera rh Iosif a fost şi refacerea străvechii epis
copii m aram ureşene cu reşedinţa la Baia M are, urm aş în jilţul arhieresc
fiind tot u n cuvios călugăr şi lu p tăto r p e n tru neam şi glie şi p e n tru
ap ărarea ortodoxiei : Prea S finţitul Ju stin ia n Chira. Ca o tradiţie lăsată
de sfân t a fost şi organizarea în v ăţăm ântului teologic sem inarial şi su
perior în cadrul E parhiei, în 1992.
Aşa s-a reîn n o it tradiţia, aşa s-a legat firul de a u r al credinţei
străbune şi s-a făcut d rep tate în cer şi pe păm ânt p e n tru cel canonizat.
In deplin acord cu h o tărârea Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Rom âne referito r la organizarea pe plan local a slujbelor şi solem ni
tăţilo r p rileju ite de proclam area canonizării, Episcopia O rtodoxă Ro
m ână a M aram ureşului şi Sătm arului a stab ilit ca solem nităţile oficiale
privind proclam area canonizării S fântului Ierarh Iosif M ărturisitorul să
se facă în tr-u n viitor apropiat, la term inarea lucrărilor de pictură a
catedralei din Sighetul M arm aţiei, când va avea loc şi sfinţirea acestei
biserici.
'
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Totuşi, la începutul lunii decem brie 1993, P. S. Episcop Iustinian
al M aram ureşului şi S ătm arului, înco n ju rat de un bogat sobor de slu 
jitori, a săvârşit o S fântă L iturghie solem nă la sfârşitul căreia, în tr-u n
bogat cuvânt de în v ăţătu ră, a p rezentat viaţa şi faptele Sf. Iosif, p re 
cum şi h o tărârea S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne p ri
vind canonizarea sa şi aducând, totodată, la cunoştinţa credincioşilor
h otărârea conducerii Episcopiei M aram ureşului în legătură cu data pro
clam ării solem ne a canonizării Sf. Iosif.
Redăm , în continuare, hotărârea Sf. Sinod al Bisericii O rtodoxe
Rom âne privind canonizarea Sf. Iosif M ărturisitorul din M aram ureş :

TEOCTIST
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI D03R0GEI,
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂ NE *
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE, HAR, MILĂ Şl PACE
DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE NOSTRU CEL DIN CERURI,
IAR DE LA NOI, PATRIARHICEŞTI BINECUVÂNTĂRI

M ulţi su n t aceia care s-au aprins şi s-au m is tu it cu putere
perttru adevărul credinţei din rândurile păstorilor şi păstori
ţilor fiin d ridicaţi de-a dreapta Mielului, în raza de lum ină a
Prea S fin te i Treim i, în Casa Tatălui, la masă cu Fiul, p ătrun şi
fiin d de razele de fo c ale D uhului Sfânt.
Despre aceştia zice Dom nul, «Slava pe care T u Mi-ai dat-o,
le-am dat-o lor» (loan 17, 22). P entru că ei au ascultat p o ru n 
cile Mele şi s-au fă cu t «prietenii mei» (lo an 15, 14).
P ă m â ntul pe care D um n ezeu a rânduit d in tru început să
trăiască popo ru l rom ân, este un spaţiu sacru, este o grădină
a Maicii D om nului. M u n ţii noştri su n t sfin ţiţi p e n tru că su n t
p lini de vetre duhovniceşti. Izvoarele din această ţară poartă
n um ele de «Izvorul Tămăduirii», p e n tru că ele poartă u n dar
de la D um nezeu, un dar de vindecare a trupului şi a s u fle tu 
lui. P ăm ântul pe care-l călcăm este sfin ţit cu m oaşte de m ar
tiri, de cuvioşi, de eroi ale căror nu m e, nu au fo st scrise în
nici o istorie, dar pe care le-a scris D um nezeu în «Cartea
vieţii».
Pentru aceasta, avem datoria să ne cercetăm trecutul, să
ne cin stim sfin ţii m a r tir i: ierarhi, cuvioşi, preo ţi şi credin
cioşi care s-au învrednicit şi au p r im it din m âna lui D u m 
nezeu «cununa vieţii», îm p lin in d astfel cu vân tul marelui
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A po sto l Pavel, care, adresăndu-se neam u lui său, z ic e : «Aduceţi-vă a m in te de mai m arii voştri, care v-au grăit vouă cuvân
tul lui D u m n e z e u ; p riviţi cu luare a m in te c u m şi-au încheiat
viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evrei 13, 7).
U rm ător acestei porunci, S fă n u l S ino d al Bisericii O rto
doxe R o m â n e a rânduit ca cei ce şi-au dăruit viaţa lui D u m 
nezeu, p rop ovăd uin d şi apărând dreapta credinţă, să fie cin
stiţi în rândul sfinţilor.
Unul dintre aceia, pe care D um nezeu i-a ales să fie m ă r tu 
risitori şi m ucenici ai Săi, este şi lu m in a tu l ierarh lo sif, epis
copul M aram ureşului.
Părintele n o stru ierarh lo s if M ărturisitorul, ca şi înain
taşul său în tru sfinţenie, Sava Brancovici, a avut m u lt de pă
tim it apărând credinţa ortodoxă. î n luna martie, anul 1705,
fără să fie judecat, el a fo s t aruncat în tem niţă, p en tru viaţa,
lucrarea şi m ărturia lui ortodoxă. După suferinţele îndurate,
părintele ierarh lo s if se stinge din viaţă ca un adevărat m ă r
turisitor şi lu ptă tor p e n tru Ortodoxie.
Având în vedere viaţa pilduitoare a S fâ n tu lu i Ierarh lo s if
din M aramureş, m ărturisirea neînfricată a dreptei credinţe şi
lucrarea lui p e n tru lum inarea slujitorilor sfintelor altare şi
a po po rulu i dreptcredincios p recu m şi suferinţele îndurate ca
m ă rtu risito r al Ortodoxiei, u rm â n d obiceiului sinodal şi che
m â n d în a ju to ru l n o stru puterea lui D um nezeu, celui în Trei
m e închinat şi pream ărit,
H O T Ă R Â M :
De acum înainte, părintele nostru losif să se num ere cu sfinţii
cei pream ăriţi de Dumnezeu şi să se cinstească în tot cuprinsul M i
tropoliei A rdealului şi al Bisericii O rtodoxe Române, cu num ele de
Sfântul
Ierarh
losif
Mărturisitorul
din
Mara
mureş.
P răznuirea sa, rânduim să se facă în ziua de 24 aprilie, îm preună
cu înaintaşii săi, Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, mitropoliţii A rdealului.
In bisericile care se vor ridica de acum înainte, sc va zugrăvi
icoana acestui sfânt şi m are ierarh, iar pentru ca evlavia binecredinciosului popor rom ân să sporească îaţă de Sfântul Ierarh losif M ăr
turisitorul, rânduim ca unele din bisericile, care de acum înainte se
vor zidi, să-şi poată lua hram ul «Sfântul Ierarh losif M ărturisitorul».
Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am orânduit in
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chip sinodal şi canonic, întărim cu sem năturile noastre actul de faţă
ca Tomos de canonizare, adică de aşezare în rândul sfinţilor a celui
pom enit mai sus.
Dat la Bucureşti, anul m ântuirii 1992, luna iunie, ziua a douăzecea.
MEMBRII

SFANŢULUI

SINOD
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R eam intind că o slujbă solem nă, în cadrul căreia se va face şi
proclam area h o tărârii S fântului Sinod privind canonizarea şi cinstirea
S fântului ierarh Iosif M ărturisitorul, urm ează să aibă loc în tr-u n viitor
apropiat, la Sighetul M arm aţiei, încheiem aici m aterialele referitoare
la m anifestările care au avut loc în cadrul Bisericii O rtodoxe Rom âne
în cursul anilor 1992— 1993, prileju ite de canonizarea unor noi sfinţi
rom âni.
*

C oncluzii
La sfârşitul prezentării acestor m anifestări solem ne se cuvine să
facem câteva sublinieri.
în prim ul rân d treb u ie m enţionat faptul că hotărârea S fântului
Sinod are o deosebită im portanţă, îm plinind un gol în aghiografia orto
doxă rom ânească şi ortodoxă, în general.
Se cuvine, apoi, m enţionată activitatea intensă a Comisiei sinodale
speciale p e n tru canonizarea sfinţilor rom âni, a specialiştilor a căror
contribuţie la îm plinirea m isiunii încredinţate de Sfântul Sinod a fost
rem arcabilă. în acest context consem năm aici şi contribuţia im nografilor şi pictorilor rom âni la îm bogăţirea tezaurului iconografic şi im nografic ortodox, p rin pictarea chipurilor sfinţilor respectiv şi p rin al
cătuirea troparelor, a cântărilor, a slujbelor, în general, în tru cinstirea
sfinţilor proclam aţi.
P articiparea credincioşilor la toate m anifestările solem ne care au
av u t loc în B ucureşti şi în celelalte localităţi din ţară, practic, în toate
regiunile im portante s-a situat, ca întotdeauna, în m om entele de săr
bătoare, la u n în alt grad de m anifestare a ataşam entului faţă de cre
d in ţa străbună, faţă de Biserica neam ului românesc.
Un c u v â n t d eo seb it se cu v in e faţă de p articiparea Prea F ericitului
P ă rin te P a tria rh T eoctist la p reg ă tire a şi realizarea acestui im portant
act din isto ria Bisericii O rtodoxe Rom âne, a tâ t în cadrul lu crărilo r C o
m isiei sinodale speciale c â t şi în tim pul solem nităţilor ce au urm at.
Cu num ai câteva excepţii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a ţin u t să fie prezent la toate celelalte slujbe şi m anifestări solem ne
care s-au organizat în eparhiile din ţară.
De la B ucureşti la Alba Iulia, de la Iaşi la Constanţa, la R âm eţ
sau Horezu, la Sâm băta de Sus sau la P u tn a, la m ănăstirea A ntim sau
în alte localităţi, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, ca u n p ă rin te per
m anent veghetor, însoţit de m em bri ai Sfântului Sinod, a fost prezent
nu num ai cu slujirea, ci şi cu cuvântul autorizat şi com petent al Prea
Fericirii Sale, făcând cunoscută voia lui Dum nezeu pe baza textului
scripturistic, lăm urind şi explicând sem nificaţia m om entelor respective,
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apreciind şi felicitând pe credincioşi p e n tru tăria cu care şi-au p ă stra t
credinţa nealterată şi îndem nându-i să păstreze, în continuare, cu ace
laşi devotam ent şi dăruire, această credinţă sfântă.
Este de rem arcat şi faptul că la aceste m anifestări au fost p re
zente şi au to rităţile de stat, în unele situaţii, chiar la cel mai înalt
nivel, încercând să se pună tem eiurile unui a lt mod de relaţii în tre S tat
şi Biserică, deosebit de cel forţat, artificial şi suspicios cu care ne
obişnuisem în anii de din ain te de decem brie 1989.
P articiparea rom ânilor de pe alte m eleaguri la aceste m om ente so
lem ne din viaţa B isericii-m am ă a fost şi ea o prezenţă im portantă,
culm inând cu m anifestările de la P u tn a unde proclam area canonizării
binecredinciosului voievod Ş tefan cel M are şi Sfânt, a adunat în ju ru l
vestitei ctitorii pe credincioşii ortodocşi rom âni din ţară, din Basarabia,
din Bucovina şi din alte zone pe unde trăiesc rom âni ; a reunit, de ase
m enea, pe reprezentanţii ierarhiei ortodoxe rom âne din ţa ră ca şi a
celei de dincolo de frontierele form ale, precum şi pe reprezentanţii
a u to rităţilo r de sta t şi civile din ţară şi de dincolo de graniţele statale,
realitate care a av u t im portanţa ei şi ale cărei consecinţe benefice nu
pot fi şi nu trebuie să fie ignorate.
T rebuie m enţionat şi fap tu l că la unele din aceste m anifestări au
fost prezenţi reprezentanţi ai Bisericilor surori. A m intim mai întâi p re 
zenţa S anctităţii Sale, P a tria rh u l ecum enic B artolom eu I, a cărui vizită
în ţara noastră în luna august 1992 a în reg istrat şi sfinţirea bisericii
şi a aşezăm intelor de la m ănăstirea Sâm băta de Sus, prilej cu care a fost
reconfirm ată canonizarea S finţilor m artiri B râncoveni, încheind astfel
episodul proclam ării canonizării acestor sfinţi început la B ucureşti la
14 august 1992, la biserica Sf. G heorghe Nou, în prezenţa a unui r e 
p rezentant al p atriarh u lu i ecum enic, I.P.S. Ierem ia al Parisului.
A m intim , de asem enea, participarea celor doi reprezentanţi ai P a 
triarh iei Ierusalim ului I.P.S. Chiriac al N azaretului şi I.P.S. Irin eu de
Ierapole, la m anifestările de la Iaşi din octom brie 1992, ca şi aceea a
delegaţiei călugărilor atoniţi purtăto rii lem nului din Sfânta Cruce a
M ântuitorului lisus H ristos, care au participat, aşa cum am văzut,
la slujbele de la Alba Iulia, de la Râm eţ şi de la Putna.
Toate aceste sublinieri ne îndreptăţesc să afirm ăm că hotărârile
S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe R om âne şi m anifestările religioase
solem ne p rileju ite de aducerea la cunoştinţa credincioşilor a acestor
h o tărâri au constituit cu adevărat un evenim ent religios de m are im 
portanţă, în viaţa poporului ortodox rom ân, cu rezonanţă naţională şi
interortodoxă. întreaga bogăţie de m anifestări, prileju ite de acest eve
nim ent, se constituie, cum anticipam în num ărul tre c u t al revistei noas
tre, în tr-o strălucită pagină în istoria spiritu alităţii noastre rom âneşti
ca şi a celei ortodoxe, în general. Ele vorbesc, de asem enea, de re v ă r
sarea bogăţiei de h ar a bunăvoinţei lui D um nezeu asupra neam ului ro 
m ânesc, care îşi are locul său în pronia divină.
P este toate greu tăţile şi vitregiile cărora poporul nostru trebuie
să le facă faţă în actuala situaţie, toate m anifestările religioase care au
a v u t loc în aceşti doi ani au av u t d arul de a proba, încă o dată, dacă
mai era nevoie, că încrederea în p u rta rea de g rijă a lui Dum nezeu, este
un puternic reso rt al existenţei şi al dăinuirii sale peste veacuri.

PROCESIUNE IN ŢARA NOASTRĂ CU CINSTITUL LEMN
DIN SFÂNTA CRUCE PE CARE A FOST RĂSTIGNIT
MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS
Concom itent cu desfăşurarea evenim entelor bisericeşti prileju ite de
canonizarea u nor sfinţi rom âni, a av u t loc un alt evenim ent bisericesc,
cu deosebită rezonanţă în viaţa duhovnicească a credincioşilor ortodocşi
rom âni : In tre 24 iunie şi 11 iulie 1992, o delegaţie de călugări de la
Sfântul M ante Athos, condusă de P. Cuv. arh im an d rit Iosif, stareţul
m ânăstirii X iropotam , precum şi câţiva credincioşi greci, au venit în
ţa ra noastră p u rtâ n d cu ei o preţioasă relicvă : o parte din lem nul
Sfintei Cruci pe care a fost răstig n it M ântuitorul Iisus Hristos, relicvă
care se păstrează la m ănăstirea X iropotam încă din secolul al X -lea,
când i-a fost donată de către îm păratul bizantin Rom an I, p ăstrată până
atunci în tezaurul im perial.
Sem natarul acestor rân d u ri a fost rân d u it de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist să însoţească delegaţia greacă de la sosirea în ţară
până la încheierea m isiunii ei.
Procesiunea cu cinstitul lem n se recom anda, din început, ca un
evenim ent destul de im portant, m ai întâi pentru p reţuirea şi cinstirea
de care se bucură, în Biserica O rtodoxă, Crucea M ântuitorului Iisus
H ristos şi, în al doilea rând, p e n tru faptul că de la u ltim a procesiune
de acest fel în ţin u tu rile rom âneşti au tre c u t peste 230 de ani. De la
stareţu l m ânăstirii aveam să aflăm că este prim a procesiune de acest
gen, în afara terito riu lu i grecesc, în acest secol. In plus, această pro
cesiune are loc, nu întâm plător, în tr-u n m om ent de m axim ă gravitate
pentru Biserica şi neam ul nostru, ca, de altfel, p e n tru popoarele din
Europa de est, -în general, d atorită înverşunatei ofensive prozelitiste în
spaţiile ortodoxe, iar pe de altă p arte în m om ente deosebit de im por
ta n te p e n tru Biserica O rtodoxă Rom ână, ea îngem ănându-se, în bună
parte, cu festivităţile p rileju ite de canonizarea unor sfinţi rom âni şi cu
unele din festivităţile solem ne care au av u t loc în diverse localităţi din
ţară în perioada respectivă, în special în Transilvania şi Moldova, con
trib u in d la sporirea im portanţei festivităţilor respective.
M iercuri, 24 iunie, la orele serii, îm preună cu părintele M anole
M arcel, secretar eparhial al Arhiepiscopiei B ucureştilor şi părintele
protopop de G iurgiu aşteptam la vam a din G iurgiu sosirea delegaţiei
de aghioriţi, p u rtă to ri ai S fintei Cruci, care poposise în aceeaşi zi la
prânz la P a tria rh ia Bulgară. în ju ru l orei 21,30, când ziua se îngâna
cu noaptea, delegaţia şi însoţitorii soseau pe dealul P atriarhiei. Clopotul
cel m are al P atriarh iei vestea sosirea lem nului crucii M ântuitorului la
catedrala p atriarhală. în întâm pinare, a coborât, în m antie, P rea Sfin
ţitul Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, înco n ju rat de preoţii
catedralei. în dangătul continuu al clopotelor şi însoţiţi de cântarea
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tro parului M ântuieşte Doam ne poporul Tău..., s-a înconjurat catedrala,
apoi s-a in tra t în ă u n tru unde era prezent P rea Fericitul P ărin te P a
tria rh Teoctist, înconjurat de Prea S finţitul Episcop Calinic al A rgeşu
lui, de P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar p atriarh al, de slujitori
ai catedralei.
întâm pinând delegaţia atonită, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a lu at cuvântul şi, subliniind im portanţa acestui m om ent ca
şi bucuria credincioşilor ortodocşi rom âni a spus :
*Iubiţi credincioşi,
Iată, în m ijlocul nostru şi în această catedrală, avem o parte din
cinstitul lem n al S fin tei Cruci pe care a fost răstignit M ântuitorul nost:~u Iisus Hristos. Ne iubeşte şi ne oercetează D um nezeu prin sem nul
acesta al jertfei şi al învierii D om nului Hristos, care umblă acum pe
păm ântul nostru românesc şi pe străzile B ucur eştiului, p entru a sfinţi
sufletele, p en tru a am inti tuturor că suferinţa este aducătoare de bi
ruinţă şi de viaţă, precum a fost la M ântuitorul nostru Iisus Hristos.
După ce noi a m trăit, dum inica trecută, marea bucurie de a în tâ m 
pina pe sfinţii nevoitori din neam ul nostru şi a-i trece în calendare, iată,
acum, credincioşii ortodocşi rom âni prim esc binecuvântarea Sfâ n tu lu i
M unte A thos, având posibilitatea să se închine sfin tei şi de viaţă făcă
toarei Cruci. Este un mare dar dum nezeiesc ca un credincios să ajungă
să se atingă cu buzele de L em nul cel de viaţă dătător pe care a fost
răstignit Dom nul şi M ântuitorul nostru Iisus Hristos
S fâ n ta Cruce este, p entru toţi creştinii, purtătoare de biruinţă, este
sem nul suferinţelor M ântuitorului Hristos, dar, este în acelaşi tim p şi
nădejdea învierii şi a biruinţei păcatului; a zdrobirii m orţii, a dobân
dirii unei noi vieţi în Hristos. Ş i de aceea, Biserica noastră ortodoxă
cinsteşte S fânta Cruce, de aceea S fin ţii Apostoli şi S fin ţii Părinţi nu <au
despărţit S fânta C iuce, ca obiect liturgic, de jertfa, de patim ile şi în 
vierea M ântuitorului Hristos. Sfânta Cruce este, aşadar, A ltarul pe care
s-a adus jertfă pe Sine, o dată p entru totdeauna, M ântuitorul H ristos,^
p entru iertarea păcatelor tuturor acelora care su n t botezaţi în num ele
Tatălui şi al Fiului şi al S fâ n tu lu i Duh, a tu tu ro r acelora oare se îm 
părtăşesc de darurile ei prin Tainele S fin tei noastre Biserici. Sfânta
Cruce este, deci, dătătoare de nădejdi p entru o viaţă nouă, p entru re 
naşterea sufletească, iar această renaştere sufletească pe care o revarsă
Sfânta Cruce asupra credincioşilor şi slujitorilor Bisericii noastre este
lum ina care ne vine prin M ântuitoiul Hristos, prin jertfa Sa de pe cruce.
Sfânta Cruce adună credincioşii, îi uneşte, ea aduce în su flet nădejde

BISERICA ORTODOXĂ ROMANA

236

şi bucurie, aduce m ângâiere tinerilor, aduce îmbărbătare
aduce -pace în fam ilii.

vârstnicilor,

Mă bucur că în seara aceasta, îm preună cu părinţii de la S fântul
M unte A thos, aţi ven it, alături de noi, cei m ai vârstnici, m u lţi tineri şi
tinere. Să păstraţi, iubiţi tineri, această zi sfântă când aţi întâm pinat,
in catedrala Patriarhiei noastre, S fânta Cruce a răstignirii şi a jertfei
M ântuitorului Hristos. Să păstraţi învăţătura Bisericii Ortodoxe, deoa
rece aşa cum ea singură, Sfânta Cruce, a slu jit drept altar p entru jertfa
M ântuitorului Hristos, tot aşa şi în credinţa noastră creştină ortodoxă
trebuie să fim una. N u vă lăsaţi biruiţi, iubiţi tineri şi tinere, de ispitele
tinereţii. Să străbateţi viaţa cu bărbăţie, cu înţelepciune, cu sfinţenia
crucii, pe care să o purtaţi nu num ai la pieptul dum neavoastră, al co
pilaşilor şi al m am elor, dar să o purtaţi şi in su flet întotdeauna, pentru
că cel m ai m are biruitor al diavolului este crucea. Noi creştinii ortodocşi
trebuie să ne rugăm şi să luptăm , cu S fânta Cruce în inim ă şi în gând,
pentru a birui vrăjm aşul dintre noi.
Însem naţi

copilaşii, seara, cu sem nul Sfin tei Cruci, înainte de a

adormi. Inchinaţi-vă corect cu sem nul S fin tei Cruci întotdeauna şi în
toate îm prejurările vieţii dum neavoastră. Faceţi sem nul S fin tei Cruci
şi rostiţi o rugăciune către M ântuitorul Hristos. înălţaţi o rugăciune că
tre M ântuitorul Hristos. înălţaţi o rugăciune Maicii D om nului, Sfinţilor
Apostoli şi Sfin ţilo r Părinţi ai Bisericii şi tuturor Sfinţilor.
Rugăm pe M ântuitorul Hristos ca darurile şi bucuriile S fin te i Cruci
să se reverse asupra dum neavoastră a tuturor, asupra credincioşilor B i
sericii noastre străm oşeşti, asupra clerului de la m ănăstiri şi parohii,
ca îm preună să slu jim S fânta Biserică, să slujim pe M ântuitorul Hristos
şi să purtăm în inim a noastră crucea cea de viaţă dătătoare, care să ne
")iie tuturor m ântuitoare în veci. A m in !».
A lu at apoi cuvântul P. Cuv. arhim . Iosif, care, salutând m ulţim ea
de credincioşi prezentă în catedrală, a vorbit despre sem nificaţia pe
care m ănăstirea X iropotam o dă acestui gest şi anum e aceea de soli
d aritate frăţească ortodoxă şi, în acelaşi tim p, de recunoştinţă pentru
tot sprijinul pe care, de-a lungul tim pului, rom ânii l-au d at acestei
m ănăstiri.
Sfânta Cruce, care p u rta în ea cinstitul lemn din S fânta Cruce a
M ântuitorului Iisus H ristos a fost apoi aşezată, spre venerare, în tim p
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ce preotul G avrilă Vasile de la capela U niversităţii din B ucureşti, a ju 
ta t de un g rup de tineri, a citit A catistul S fin te i Cruci. Deşi, de9tul
de târziu, m ulţim ea de credincioşi prezentă în cated rală a cinstit după
cuviinţă această sfântă relicvă, p ăstrată cu a tâta veneraţie de-a lungul
tim pului. M ulţi d in tre ei, în genunchi, cu lacrim i în ochi, se vedeau
p ătrunşi de fiorul în tâlnirii cu m ărtu ria cea mai evidentă a prezenţei
şi a lucrării m ântuitoare a Dom nului nostru Iisus H ristos în istorie,
Crucea răstignirii Sale.
A doua zi, joi 25 iunie, dim ineaţa, delegaţia a plecat către C urtea
de Argeş, prim ul popas al itin erariu lu i de aproape 2.000 km, pe care
avea să fie p u rta t lem nul sfân t pe păm ântul României. Fiind prim ul
popas şi d atorită şi unei lipse de sincronizare, num ărul credincioşilor
n-a fost prea m are, p ărinţii atoniţi, p u rtăto ri ai lem nului sfânt, fiind
intâm pinaţi de călugării catedralei argeşene, în fru n te cu P. Cuv. a rh i
m andrit Chesarie Gheorghescu, care a rostit şi un însufleţit şi docu
m entat cuvânt.
A u rm a t apoi trecerea pe la m ănăstirea Cozia unde, din păcate,
iarăşi, lucrurile nu fuseseră pregătite, din diverse motive, dar unde
obştea m onahală a p rim it cu m ultă evlavie a tâ t pe aghioriţi cât şi
lem nul sfânt, de a cărui sosire fuseseră avizaţi, însă nu şi despre mo
m entul respectiv.
Cauzate mai degrabă de unele desincronizări adm inistrativ-organizatorice aceste nedorite incidente aveau să fie in terp retate şi ca încer
cări din p a rtea celui rău, dar şi ca o lecţie de sm erenie p e n tru cei
care — îm preună cu m ine — gândeau la dem onstraţia de evlavie creş
tină rom ânească, desigur spre edificare în faţa fraţilo r noştri greci.
De la m ănăstirea Cozia, după ce p ărinţii obştei şi credincioşii din
biserică s-au închinat la sfânta cruce şi după un scu rt popas la arhon
daricul m ănăstirii, delegaţia a po rn it spre R âm nicu Vâlcea.
La R âm nicu Vâlcea, jos, la poarta de in tra re în incinta Episcopiei,
au ieşit în întâm pinare Prea S fin ţitu l Episcop Gherasim , diaconi cu
lum ânări şi cădelniţe, preoţi îm brăcaţi în feloane şi epitrahile, m ăicuţe
şi câteva sute de credincioşi. S-a oficiat rân d u iala de prim ire în c a te 
drala episcopală. A vorbit P rea S finţitul G herasim şi P ărintele Arhim .
losif. Se încheia pe un ton cald, prim itor, cât de cât consolator, prim a
zi a procesiunii. Ne venise u n pic inim a la loc. A doua zi s-a săvârşit
S fânta L iturghie şi toată dim ineaţa, până după orele prânzului, credin
cioşii n-au încetat a veni să se închine lem nului sfân t din C rucea M ân
tuitorului.
Vineri, 26 iunie, la orele 18,00, am sosit la Sibiu. Pe scările ca te 
dralei delegaţia p u rtă to are a lem nului sfânt a fost întâm pinată de în alt
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P rea S finţitul M itropolit A ntonie al A rdealului şi de P rea S finţitul
Serafim Făgărăşanul, episcop vicar, preoţi şi diaconi în m ijlocul unei
m ulţim i im presionante de credincioşi. în sunetul clopotelor s-a înconju
ra t catedrala, rostindu-se ectenii şi cântându-se tropare închinate S fin
tei Cruci de că tre corul studenţilor teologi. în catedrală, în a lt P rea Sfin
ţitu l M itropolit A ntonie a făcut un scu rt istoric al procesiunilor ou
lem nul sfânt din Crucea M ântuitorului în Ţările Rom âne, rem arcând
faptul că în oraşul Sibiu aceasta se întâm plă pem ru prim a dată. P ă rin 
tele arhim . Iosif a vo rb it credincioşilor im presionat de n um ărul m are şi
de evlavia cu care aceştia au întâm p inat C rucea M ântuitorului. S-a citit
A catistul S fin te i Cruci odată cu închinarea credincioşilor. P rea S fin ţitu l
Serafim a citit, în continuare, rugăciuni de dezlegare. în chinarea cre
dincioşilor prezenţi şi a celor ce au sosit u lterio r avea să se sfârşească
pentru ziua aceea târziu după m iezul nopţii. A doua zi, sâm bătă, Prea
S finţitul Episcop Serafim a săvârşit S fânta L iturghie înconjurat de un
sobor de preoţi în tre care şi părintele arhim . Iosif.
închinarea la lem nul sfân t a început din prim ele ore ale dim ineţii
şi a continuat tot tim pul până spre ora 15,00 când s-a plecat din Sibiu.
N um ărul credincioşilor care s-au închinat lem nului sfânt s-a estim at la
aproxim ativ 20.000. De la Sibiu am plecat spre Alba Iulia îm preună cu
P rea Sfinţitul Serafim F ăgărăşanul care avea să ne însoţească până la
m ănăstirea P utna.
în Alba Iulia, cinstitul lem n a poposit de sâm bătă seara până dum i
nică după amiază. Dum inică, la S fânta L iturghie, a slu jit P rea F ericitul
P ărinte P a tria rh TEOCTIST, sosit de la Bucureşti p e n tru festivităţile
ce u rm a u să aibă loc a doua zi la m ănăstirea Râm eţ. A fost şi prim a
sărbătorire a Dum inicii sfinţilor rom âni, proclam ată cu puţin tim p în a
inte, de S fântul Sinod.
Dum inică seara, la ora 17,00 lem nul sfânt a sosit la m ănăstirea
Râm eţ, pregătită să trăiască îm preună cu prezenţa şi binecuvântarea
lem nului din Crucea M ântuitorului şi alte două m ari evenim ente : sfin
ţirea noii biserici a m ănăstirii şi festivităţile de canonizare a S fântului
Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.
Au ieşit în în tâm p in are întreg soborul m ănăstirii, un num ăr m are
de preoţi în fru n te cu Prea S finţitul Episcop G herasim de la Râm nicu
Vâlcea şi desigur zecile de mii de credincioşi aflaţi în pelerinaj la m ănă
stire. După înconjurarea noii biserici, cinstitul lemn a fost aşezat spre
închinare in pridvorul acesteia. Ş irul închinătorilor avea să se continue
toată noaptea şi a doua zi, până la plecare. Aici ne-am în tâln it pentru
prim a dată pe parcursul drum ului nostru cu evlavia spontană a credin
cioşilor de la ţară, izvorâtă din sufletele cu adânci rădăcini în trad iţia
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şi sp iritu alitatea creştin-ortodoxă a neam ului nostru. O trad iţie m inu
nată, încetăţenită la m ănăstirile din A rdeal, aceea a slujbelor de toată
noaptea cu prilejul h ram urilor, avea să ţină în priveghi m ii de cre 
dincioşi nem işcaţi, înfăşuraţi în p ătu ri p e n tru a se apăra de frigul nop
ţii. N oapte în tr-a d e v ă r binecuvântată. Luni, 29 iunie, de sărbătoarea
Sfinţilor Apostoli P e tru şi Pavel s-a săvârşit S fânta L iturghie de către
un im presionant sobor de ierarhi, în fru n te cu Prea F ericitul P ărin te
P a tria rh Teoctist, în a lt P rea S finţitul M itropolit Antonie al A rdealului
şi -înalt Prea Sfinţitul M itropolit D aniel al M oldovei şi Bucovinei. Prea
S finţitul A ndrei al Alba Iuliei, episcopul locului, a vorbit despre pre
zenţa cinstitului lem n ca o binecuvântare ce încununează bucuriile d u 
hovniceşti prileju ite de celelalte evenim ente. La aceasta s-a re fe rit şi
Prea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist în cuvântul de în v ăţătu ră rostit
la sfârşitul Sfintei L iturghii, ca de altfel şi alţi vorbitori. P ărintele
arhim . Iosif a ex p rim at bucuria duhovnicească prilejuită de participa
rea la o astfel de m are sărbătoare dar şi de dragostea pe care o arată
credincioşii rom âni m ănăstirilor şi m onahism ului.
în seara zilei de 29 iunie am ajuns, cu destulă întârziere faţă de ora
program ată, la Cluj-N apoca unde eram aşteptaţi în faţa catedralei de
câteva mii de credincioşi, în m ijlocul cărora se afla Prea S finţitul Epis
cop Irineu B istriţeanul. în ch in area a d u ra t până spre miezul nopţii.
M arţi, 30 iunie, s-a plecat spre Baia M are, unde am fost în tâm pi
naţi de Prea Sfinţitul Ju stin ia n M aram ureşanul în catedrala episcopală,
plină de credincioşi. S-a săvârşit sfin ţirea apei prin afundarea Sfintei
Cruci ce p u rta lem n sfâ n t di.n Crucea M ântuitorului. P rea S finţitul
Episcop Ju stin ia n a stropit cu apă sfinţită pe rân d pe toţi credincioşii
ce s-au închinat Sfintei Cruci. Seara târziu, însoţiţi de P rea S fin ţitu l
Episcop Ju stinian, procesiunea a poposit la m ănăstirea Rohia, unde ală
tu ri de călugării m ănăstirii aşteptau şi câteva sute de credincioşi. La
rugăm intea părin ţilo r m ănăstirii, lem nul sfân t a răm as până spre dim i
neaţă în biserică, însoţit de unul d in tre călugării atoniţi. Au răm as la
rugăciunea de noapte, alătu ri de obştea m ănăstirii şi num eroşi cre
dincioşi.
P en tru m iercuri, 1 iulie, program ul prevedea să ajungem seara la
ora vecerniei la m ănăstirea P utna, cu oprire în tr-u n a din parohiile de
pe Valea Izei. O prirea s-a făcut la parohia Rozavlea, unde eram aştep
taţi de m ulte mii de credincioşi şi num eroşi preoţi din îm prejurim i. S-a
săvârşit sfinţirea apei în grădina bisericii. Au vo rb it credincioşilor Prea
S fin ţitu l Episcop Ju stin ia n şi P ărin tele arhim . Iosif. Aici am fost an u n 
ţaţi că şi în alte sate eram aşteptaţi la şosea, în drum ul spre Moldova.
Presaţi foarte m ult de tim p, s-a h o tărâ t să nu mai oprim , p en tru că am
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fi riscat să nu m ai ajungem la tim p la P u tn a, unde lem nul sfân t era
aştep tat de m ulţim ea de ierarhi, preoţi, călugări şi credincioşi adunaţi
p en tru festivităţile prileju ite de canonizarea D reptcredinciosului Domn
Ştefan cel M are şi Sfânt. în tr-a d e v ă r, în două din satele pe care le-am
străb ătu t, m ulţim e de credincioşi erau strânşi în centrul satelor, îm bră
caţi in stra ie de sărbătoare, ou preoţii în frunte. Am tre c u t fără să
oprim , dar câţiva d intre ei s-au u rca t în tr-o m aşină şi la câţiva kilo
m etri, pe vărf de m unte, ne-au tă ia t calea cu colaci în prosoape m ara
m ureşene şi cu flori. A fost unul din m om entele cele mai em oţionante.
La puţin tim p după ce ne-am d esp ărţit de aceştia în urm a noastră ailerga
in viteză un autobuz încărcat cu lum e, care ne făcea sem ne insistente
să oprim . Alţi 40— 50 de credincioşi au făcut tot posibilul să nu scape
unicul lor prilej de a se închina cinstitei cruci şi strădania le-a fost răs
p lătită. R ăsplată au p rim it şi p ărinţii însoţitori, prin lacrim ile, em oţia
şi evlavia curată a acestor râvnitori închinători.
In drum spre P u tn a am m ai făcut un mic popas la m ănăstirea
M oldoviţa, a tâ t cât a fost necesar să se închine obştea m ănăstirii.
La m ănăstirea P u tn a, sosirea delegaţiei atonite îm preună cu Lem 
nul Sfintei Cruci a coincis, în mod voit cu festivităţile p rileju ite de
canonizarea D repcredinciosului Domn Ştefan cel M are şi Sfânt, a Sfân
tului Leontie de R ădăuţi şi a Cuviosului D aniil Sihastrul. E rau deja
sosiţi la m ănăstire P rea F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist, în alt Prea
S finţitul M itropolit D aniel al M oldovei şi Bucovinei, în a lt P rea S fin
ţitul M itropolit N estor al O lteniei, în a lt P rea S fin ţitu l A rhiepiscop
Pim en al Sucevei şi R ădăuţilor şi alţi m ulţi ierarhi. D elegaţia greacă
cu cinstitul lem n a sosit la orele serii şi a fost întâm pinată la porţile
m ănăstirii de către P rea S fin ţitu l Calinic, episcop vicar al A rhiepisco
piei Iaşilor, înco n ju rat de preoţi, ierom onahi, m onahi şi m ulţim e de cre
dincioşi, în dangătul sărbătoresc al clopotelor. După ce s-a făcut în
conjurul bisericii, lem nul sfâ n t a fost să ru ta t de clericii prezenţi, îm 
brăcaţi în veşm inte, şi apoi aşezat în tr-u n u l din balcoanele palatului
voievodal, unde credincioşii au p u tu t veni să se închine. A doua zi,
2 iulie, ziua de pom enire a D repcredinciosului voievod Ştefan, m ănăs
tirea P u tn a a fost m artoră a mai m ultor evenim ente : festivităţile ca
nonizărilor am intite, prezenţa săbiei lui Ştefan cel M are, adusă special
prin eforturile diplom aţiei rom âneşti din T urcia num ai cu acest prilej,
prezenţa tin erilo r rom âni ce efectuau drum ul crucii de la B ucureşti la
Chişinău şi, nu în ultim ul rând, prezenţa lem nului sfân t din Crucea
M ântuitorului. După sfinţirea icoanelor celor tre i sfinţi rom âni şi în ăl
ţarea lor, spre a fi ară tate credincioşilor, a fost adusă sabia lui Ştefan
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cel M are şi în ălţată spre m ulţim ea credincioşilor, apoi lem nul sfân t
în ălţat de P rea Fericitul P ă rin te P a tria rh în văzul m iilor de pelerini
aflaţi în incinta m ânăstirii. Zecile de m ii de credincioşi prezenţi la
P u tn a au avut prileju l să se închine la cinstitul lem n până în dupăam iaza zilei de joi, 2 iulie, când s-a plecat la Suceava p e n tru o zi de
odihnă, continuarea program ului fiind prevăzută p e n tru vineri, 3 iulie,
ora 16,00.
La Suceava, lem nul sfânt din Crucea M ântuitorului a fost în tâm 
pin at de către în a lt P rea S fin ţitu l A rhiepiscop Pim en în catedrala
arhiepiscopală de la m ănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. A ceasta se în 
tâm pla în ju ru l orei 16,30, după ce, cu două ore m ai devrem e, acelaşi
ierarh şi clericii catedralei prim iseră g rupul de tin e ri ce p u rta u crucea
de la B ucureşti la Chişinău. A proxim ativ 2—3.000 de credincioşi, poate
mai p uţin decât ne-am fi aşteptat, s-au închinat în seara zilei de vineri
şi sâm bătă dim ineaţa, cât a răm as lem nul sfân t la Suceava.
V ineri dim ineaţa, delegaţia de aghioriţi a p u rta t cinstitul lem n şi
la m ănăstirea D ragom irna, din apropierea Sucevei, unde s-a închinat
obştea m ânăstirii, precum şi la capela unde se va construi noua cate
drală din oraş. Aici, în tim pul cât num eroşi credincioşi ce se adunaseră
în scurt tim p se închinau, s-a discutat cu părin tele paroh Mihoc şi cu
preşedintele asociaţiei ce se ocupă cu construirea catedralei, în legă
tură cu proiectul acesteia. M onahii atoniţi şi-au exprim at rezervele lor
la adresa proiectului, considerând că ru p e brusc cu tradiţia arh itec
tonică ortodoxă şi m ai ales că vizează evident să impresioneze, ceea ce
iarăşi este străin spiritu alităţii noastre şi m ai curând comun tradiţiilor
eterodoxe m oderniste.
Sâm bătă, 4 iulie, ora 18,00, lem nul sfân t a fost întâm pinat la Iaşi,
la catedrala m itropolitană de în a lt P rea S fin ţitu l M itropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, Prea S finţitul Episcop-vicar Calinic Botoşăneanul, preoţi şi diaconi, m onahi şi câteva m ii de credincioşi. După
înconjurarea şi in tra re a în catedrală, la sfân tu l a lta r s-au înch in at Crucii
M ântuitorului ierarhii şi ceilalţi clerici prezenţi. în continuare a vorbit
în a lt Prea Sfinţitul Daniel, căruia de fapt îi şi revine iniţiativa invitării
călugărilor atoniţi să realizeze această procesiune cu lem nul crucii în
Rom ânia. A vorbit, de asem enea, credincioşilor, care um pleau catedrala,
P ărin tele arhim . Iosif, conducătorul delegaţiei atonite, subliniind rela 
ţiile deosebite pe care Moldova şi laşul le-au av u t cu S fântul M unte
Athos şi exprim ând dorinţa revenirii la aceste relaţii spre folosul ge
neral al Ortodoxiei.
A doua zi, dum inică, 5 iulie s-a slu jit S fânta L iturghie în cate
drala m itropolitană de către P rea S finţitul Calinic B otoşăneanul— în alt
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Prea S finţitul M itropolit Daniel fiind p rezen t la sfinţirea bisericii din
Tocileni, jud. Botoşani, satul natal al Prea Fericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist. Au slu jit şi p ărinţii greci, predica zilei fiind rostită de către
părintele arhim . Iosif. în după am iaza zilei de dum inică, la ora 16,00
s-a săvârşit în faţa catedralei sfinţirea apei cu afundarea Sfintei Cruci
ce poartă lem n sfân t din Crucea M ântuitorului. A slu jit Prea S finţitul
Episcop-vicar Calinic, în co n ju rat de preoţii catedralei, iar un g rup de
preoţi din oraş au d at răspunsurile. Toată ziua de dum inică, până tâ r 
ziu noaptea, s-au înch in at lem nului sfân t m ii şi m ii de credincioşi din
Iaşi şi din îm prejurim i. D um inică seara părin ţii atoniţi au vizitat m ănăs
tirea Cetăţuia.
Luni, 6 iulie, dim ineaţa, însoţiţi de în a lt Prea S finţitul M itropolit
Daniel, p ărin ţii aghioriţi au vizitat m ănăstirea Bucium , unde s-au în 
tre ţin u t cu în alt P rea S fin ţitu l în legătură, cu diversele problem e cu
care se confruntă O rtodoxia astăzi.
In după am iaza zilei de luni, program ul procesiunii a inclus
m ănăstirile S ihăstria, Secu şi N eam ţ, iar m arţi dim ineaţa, m ănăstirile
Agapia, V ăratec şi Bistriţa.
M arţi, 7 iulie, ora 17,00 s-a ajuns la Roman, unde lem nul sfânt
a fost în tâm p in at la cen tru l eparhial de către P rea S fin ţitu l Episcop
Eftimie, Prea S finţitul Ioachim, arhiereu-vicar, preoţi şi un num ăr
m are de credincioşi. M iercuri dim ineaţa, deşi nu era în program , la
insistenţa P rea S fin ţitu lu i Ioachim s-a făcut o oprire de câteva ore şi
la Bacău, la catedrala oraşului.
M iercuri, 8 iulie, ora 18,00 a av u t loc prim irea delegaţiei atonite
şi a lem nului sfâ n t la Galaţi la biserica Sfântul Nicolae, unde eram
aşteptaţi de un im presionant n u m ăr de credincioşi, care um pleau stră 
zile din • ju ru l bisericii. în preziua sosirii, Episcopia D unării de Jos
reuşise publicarea unei broşuri dedicate în exclusivitate acestui eveni
m ent. Toţi preoţii din eparhie fuseseră in vitaţi să participe la în tâm p i
narea lem nului sfânt. S-a făcut cu greu faţă presiunii n um ărului m are
de credincioşi. P rea S fin ţitu l Casian, arhiereu-vicar al Episcopiei Du
nării de Jos, a dovedit un zel deosebit în organizarea prim irii, cât şi
in desfăşurarea în tregului program din seara respectivă : al slujbelor
şi al închinării, care datorită n um ărului m are de c red in cio şi' nu a fost
deloc uşor de realizat.
Joi, 8 iulie, dim ineaţa, P rea S finţitul Casian a săvârşit S fânta Li
turghie la biserica «Precista» în aer liber, cu participarea m ultor mii
de credincioşi. La sfârşit s-a adresat m ulţim ii Prea S finţitul A rhiereu
Casian şi părin tele arhim . Iosif. Deşi s-a zăbovit la G alaţi mai m ult
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chiar ca în alte locuri, aveam să aflăm că m ultă lum e care a r fi dorit
să se închine lem nului sfânt nu a reu şit s-o facă. Im ediat după prânz
s-a plecat spre Brăila, iniţial necuprinsă în program . Aici, din lipsă
de tim p, nu a m ai fost posibil ca n u m ăru l destul de m are de credincioşi
să se închine, de aceea ei au fost binecuvântaţi de către P rea S finţitul
Episcop Casian cu Sfânta Cruce şi s-a făcut sfinţirea apei din care urm au
să prim ească toţi cei prezenţi.
U rm ătorul popas şi ultim ul, în ain te de revenirea la B ucureşti, a
fost Episcopia B uzăului, unde s-a aju n s joi pe la ora 17,00. Am fost
întâm pinaţi de P rea S finţitul Episcop Epifanie, cu preoţii şi diaconii
catedralei şi un n u m ăr de câteva mii de credincioşi. S-a desfăşurat totul
cu m ultă ordine, prim irea făcându-se în catedrala episcopală, iar închi
narea în curtea Episcopiei.
La B ucureşti s-a rev en it joi seara, după ora 22,00. V ineri toată
ziua şi sâm bătă până la ora 12,30, lem nul sfân t al Crucii M ântuitorului
a fost aşezat spre închinare în pridvorul catedralei patriarhale.
V ineri seara Prea S fin ţitu l Teofan a slu jit sfinţirea apei în faţa
catedralei, P ărin tele arhim . losif, afundând lem nul sfânt în apa p re
gătită spre sfinţire. Sâm bătă dim ineaţa P rea S fin ţitu l Teofan a oficiat
S fânta Liturghie. Şirul închinătorilor la lem nul sfân t a fost n e în treru p t
în tot acest tim p.
în tim pul şederii la B ucureşti delegaţia călugărilor atoniţi a fost
prim ită de către P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist. S-a discutat
problem a prezenţei călugărilor rom âni la S fântul M unte. Prea F ericitul
P ă rin te P a tria rh a readus în discuţie dificultăţile pe care le întâm pină
clericii sau m onahii rom âni care doresc să viziteze Sfântul M unte că
rora li se refuză sistem atic viza. Acelaşi lucru se întâm plă cu călugării
rom âni care doresc să vieţuiască în M untele Athos, de m ulţi ani Bi
serica O rtodoxă Rom ână n ep utând să m ai trim ită călugări p e n tru a
sprijini obştea schitului rom ânesc. P ărin tele losif a declarat că m onahii
atoniţi apreciază foarte m ult pe p ărinţii rom âni ce vieţuiesc în prezent
la A thos şi că doresc ca A thosul să răm ână panortodox, dar că su n t
factori ex tern i care se îm potrivesc, dând chiar aghioriţilor sentim entul
că su n t ţin u ţi în tr-u n fel de carantină.
G rupul părin ţilo r sfetagoriţi şi însoţitorii lor, au plecat de la
Bucureşti sâm bătă 11 iulie, în ju ru l orei 13,00 spre Sofia, unde dele
gaţia atoniţilor avea să răm ână, p e n tru ziua de dum inică, la P a tria rh ia
Bulgară. Până la gran iţa rom ână de la G iurgiu, delegaţia părin ţilo r
aghioriţi a fost însoţită de P rea Sfinţitul Episcop Teofan şi de Pr. Con
stan tin Coman.
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D esigur, rezultatele acestei procesiuni nu pot fi evaluate la ade
vărata lor dim ensiune. R ezultatul im ediat şi concret a fost m anifestarea
spontană a unei profunde evlavii şi a bucuriei duhovniceşti a poporului
binecredincios şi a clerului.
în felul acesta s-a d esfăşurat şi a lu at sfârşit o procesiune de două
săptăm âni cu lem nul sfân t din Crucea M ântuitorului Iisus H ristos, în
ţara noastră. Această procesiune poate fi considerată pe d rep t cuvânt,
un evenim ent istoric, cu m ulte sem nificaţii şi cu consecinţe nebănuite
în planul sp iritu al al vieţii actualelor generaţii de credincioşi ai Bise
ricii O rtodoxe Române.
A lături de celelalte evenim ente bisericeşti care au av u t loc în
această perioadă, respectiv festivităţile p rilejuite de canonizarea sfin 
ţilor rom âni, procesiunea cu lem nul sfân t a avut d arul de a contribui
în tr-u n în alt grad la în tă rirea evlaviei poporului nostru la m anifestarea
ataşam entului profund faţă de aparten en ţa la m area fam ilie a O rtodo
xiei a cărei m em bră m arcantă şi viguroasă este Biserica O rtodoxă
Rom ână.
Pr. dr. CONSTANTIN COMAN
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*In El era

viaţă şi viata era lumina
oamenilor» (Ioan 1, 4)

Iubiţi jii duhovniceşti,
în m elodiile colindelor noastre dragi şi ale cântărilor seculare, dan
gătul clopotelor ne cheam ă să slăvim N aşterea Dom nului nostru Iisus
Hristos. Im nele liturgice şi dum nezeieştile citiri din S fânta S criptură
adeveresc lim pede şi am ăn u n ţit în tru p a re a Fiului lui Dum nezeu la «pli
nirea vrem ii» (Gal. 4, 4). De aproape două mii de ani, creştinătatea
aşteaptă această sărbătoare, în fiecare an, ca pe o îm plinire unică, m ân
tuitoare şi aducătoare de lum ină, de bucurie, de înnoire şi de sfinţenie.
C uvintele profetului Isaia, cel ce a descris ca un m artor această «plinire
a vrem ii», arătând în ce fel «poporul cel ce locuia în întuneric a văzut
lum ină m are» (Isaia 9, 1) şi în ce chip va avea loc această «aşteptare a
neam urilor» (Isaia 11, 10), dobândesc o nouă strălucire şi actualitate, cu
fiecare prăznuire a acestei m ari sărbători.
Cu acelaşi sfân t fior, cu aceeaşi nădejde în mila lui Dum nezeu,
ne-am p reg ătit să îndeplinim şi noi această sărbătoare, apropiindu-ne
de lum ina peşterii B etleem ului, a sfintelor noastre altare străbune, spre
a-L prim i pe P runcul Iisus în sălaşul inim ilor. Precum lum ina soarelui
spulberă întunericul, tot astfel num ai lum ina lui Hristos spulberă în tu 
nericul păcatelor. Num ai C uvântul în tru p ai, «întru care era viaţă şi
viaţa era lum ina oam enilor» (Ioan 1, 4), avea să aducă pe păm ânt
lum ina, iar în sufletele oam enilor, aflaţi în zbucium ul întunericului,
avea să sădească adevăratul sens al vieţii. N aşterea Dom nului nostru
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Iisus H ristos revarsă în lume, p rin părtăşia la viaţa harică, starea de
înnoire şi de bucurie nu num ai p entru noi, ci p e n tru toată creaţia. In
auzul nostru p ătru n d adevăruri sfinte în aceste zile m ântuitoare, când
Cel ce a făcut cerul şi păm ântul, Fiul lui Dum nezeu, ia chipul nostru,
se face ca u n u l d in tre noi (Filip. 2, 7), p e n tru a ne înălţa îm preună cu
El la starea de desăvârşire şi de îndum nezeire p rin h ar şi p e n tru a ne
îm părtăşi viaţa cea adevărată în to ată plenitudinea ei.
Iubiţi credincioşi,
Viaţa este darul cel mai sfân t d ă ru it de Dum nezeu din a Sa nesfâr
şită iubire p e n tru noi şi p en tru a noastră m ântuire. S fânta S criptură ne
spune că, spre deosebire de celelalte fiinţe şi lucruri, pe care le-a făcut
num ai p rin cuvântul Său, la crearea om ului, Dum nezeu participă în mod
personal. El însuşi a zis : «să facem pe om după chipul şi asem ănarea
N oastră ca să stăpânească toate...» (Facere 1, 26).
Din toată creaţia, deci, num ai om ul a fost în zestrat cu «chipul şi
asem ănarea lui Dum nezeu» ca «fiinţă vie» (Facere 2, 7). în ru d it astfel
cu Z iditorul său, cum spune Sf. G rigore de Nyssa *, om ul poartă ca pe
o comoară tainică setea după cunoaştere şi urcuş duhovnicesc, «din
slavă în slavă» (II Cor. 3, 18), spre asem ănarea cu El. D um nezeu care
«ne-a iubit cel dintâi» (I Ioan 4, 19), şi-a făcut astfel din om un
«îm preună lucrător cu El» (I Cor. 3, 9), spre «lauda slavei Sale» (Efes. 1,
12, 13), cum înfăţişează S fântul Apostol Pavel rostul dum nezeiesc al
om ului.
Dar, p rin căderea în păcat, p rin voie liberă, om ul s-a în d ep ă rta t de
D um nezeu — izvorul vieţii — şi s-a lim itat la o viaţă p u r păm ântească,
biologică. U itând de Dum nezeu şi negându-L, în nebunia sa, cum spune
Psalm istul (Ps. 13, 1), el devine duşm anul lui Dum nezeu, pizm aş şi
u râto r al aproapelui său. Cel fără D um nezeu, abuzează de toate bunurile
din lum e, batjocorind şi nesocotind chiar creaţia, opera lui Dum nezeu.
C onsiderând viaţa ca pe un bun propriu dispune de ea după bunul său
plac. O rbit de p u terea sa aparentă, generată şi alim entată de luciferica
m ândrie care l-a în d ep ărtat de Dum nezeu, ridică m âna asupra aproape
lui şi-i ia viaţa. M oartea in tră astfel în constituţia condiţiei um ane.
în acest întuneric, în istoria m ântuirii noastre au apărut, fără înce
tare, în v ăţătu ri şi îndem nuri, p rin scrierile proorocilor şi drepţilor
V echiului Testam ent. T ot m ai stăru ito r se auzeau vestirile venirii unui
M ântuitor. O m enirea avea nevoie să-L redescopere pe Dum nezeu şi să
reînnoade com uniunea plenară cu El. A vea nevoie de redobândirea fru 
m useţii «chipului celui dintâi» al om ului, chipul slavei lui Dum nezeu.
Ia r sărbătoarea C răciunului este tocm ai ziua în care Dum nezeu s-a
plecat şi S-a coborât p rin tre oameni. Este ziua descoperirii şi arătării
Sale în lume, în chip de rob. Este ziua inaugurării unei ere noi, a îm p ă
răţiei C erurilor, a vieţii veşnice : «Căci aceasta este viaţa veşnică, spune
M ântuitorul, să Te cunoască pe Tine, singurul Dum nezeu ad ev ărat şi pe
Iisus H ristos pe Care L-ai trim is» (Ioan 17, 3).
*
M a r e a c u v â n t a r e c a te h e t i c â , tr a d . d e Pr. D. C ris te s c u şi N . I. B a rb u , B u c u 
r e ş ti, 1947, p. 36.
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Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Din n esfârşita Sa dragoste pentru făptura m âinilor Sale, D um nezeu
Şi-a asociat om ul p en tru în treţin erea şi p erpetuarea în lum e a darului
sfân t al vieţii. încă de la creaţie, Dum nezeu l-a binecuvântat pe om şi
a zis : «Creşteţi şi vă înm ulţiţi şi um pleţi păm ântul şi-l stăpâniţi» (Fa
cere 1, 28). N aşterea de prunci este, deci, darul lui Dum nezeu. în în ţe
lepciunea Sa, El îm parte oam enilor, după a Sa voie şi ştiinţă, acest dar
p e n tru că El singur este cauza, izvorul şi dătătorul de viaţă.
încă în Vechiul Testam ent, naşterea de prunci era considerată o
binecuvântare. M am ele aşteptau cu bucurie venirea pe lum e a copiilor,
pentru că ştiau că în una din fam iliile lor trebuia să se nască Mesia.
La «plinirea vrem ii», D um nezeu îşi realizează pe păm ân t planul
Său tot p rin asocierea unui om, a celei mai gingaşe şi curate fiinţe pe
care a plăm ădit-o neam ul omenesc : S fânta Fecioară M aria. R ăspunzând
îngerului cu sm erenie : «Iată roaba Dom nului. Fie mie după cuvântul
t ă u !» (Luca 1, 38), D uhul S fânt S-a pogorât peste ea, pu terea Celui
P reaîn alt a um brit-o şi ea a aflat har, din acea clipă, de a naşte F iu şi
de a fi a lta r p u rtă to r de viaţă. Hristos, viaţa noastră, zăm islit în p â n te 
cele Fecioarei, şi-a făcut-o pe M aria, din acea clipă, m am a Sa, Maica
D um nezeului nostru.
îndem nat de această în v ăţătu ră, mă adresez vouă, iubite m am e şi
iubiţi părinţi, vouă, celor pe care D um nezeu v-a înzestrat cu darul con
tinuării vieţii prin naşterea de prunci. A m intiţi-vă p ururea că Dum 
nezeu este singurul S tăpân al vieţii iar viaţa noastră proprie, precum
şi darul de a naşte, ne su n t date spre a le îm plini cu sfinţenie. D um 
nezeu îşi va lua singur d aru rile sau le va cere din m âinile noastre când
va voi El. Noi nu avem d rep tu l să dispunem de propria noastră viaţă
şi, cu a tâ t mai m ult, nici de viaţa altora sau chiar a propriilor noştri
copii. V iaţa este rodul D uhului Sfânt, d ătătorul de viaţă, iar orice aten 
tat îm potriva ei este un păcat de m oarte p e n tru că S criptura ne spune
că : «toate vor fi iertate fiilor oam enilor, păcatele şi hulele câte vor fi
h u l i t ; d ar cine va huli îm potriva D uhului S fânt nu va avea iertare în
veac, ci este vinovat de osânda veşnică» (M arcu 3, 27—29). A ţi lu at
am inte, iubiţilor, de cuvintele îngerului G avriil către Sf. Fecioară : «Iată
vei lua în pântece». Din acea clipă, ea a fost um b rită de D uhul S fânt şi
a devenit mamă. Din prim ele clipe, fiin ţa um ană prinde viaţă, care tre 
buie p ă stra tă cu m are grijă fiindcă este d arul sfân t al lui Dum nezeu.
S fânta S criptură şi sfintele canoane ne a ra tă că m am ele care lea
pădă pruncii cu voie, precum şi cei care iau parte şi care contribuie la
săvârşirea acestui păcat îşi atrag pedeapsa lui Dum nezeu *. Nu vă îm 
potriviţi D uhului S fânt şi fugiţi de păcatul om uciderii ! Nu vă lăsaţi
am ăgiţi de ispita înşelătoare a unei vieţi ap aren t liniştite ! Lipsa copiilor
din fam ilie înseam nă lipsa binecuvântării lui Dum nezeu fiindcă acea
m am ă este fericită care se ara tă ca o «vie roditoare» (Ps. 127, 3). Copiii
aduc bucuriile, ei întăresc legăturile sufleteşti d intre părinţi, «ca nişte
* S fâ n tu l V a s ile c el M a re , c a n o a n e le 2 şi 8.
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v lăstare tinere de măslin» (Ps. 127, 3) şi tot ei vin cu d arurile personale
spre creşterea sp iritu alităţii neam ului nostru, sporind în istorie cetele
eroilor şi ale sfinţilor **.
Iubiţi slujitori la altaru l m edicinei,
D um nezeu v-a ales, v-a chem at şi v-a binecuvântat p en tru a sluji
la
alinarea şi vindecarea bolilor, a suferinţelor şi a neputinţelor tr u 
peşti, în vederea m enţinerii şi prom ovării vieţii. Această m isiune a apă
rării vieţii ne apropie a tâ t de m ult, încât îm preună vedem în Dum nezeu,
Doctorul sufletelor şi al tru purilor, Izvorul vieţii. «Cinsteşte pe doctor
cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul», scrie în una din
cărţile din S fânta S criptură, «căci leacul este de la Cel Preaînalt. Dom
nul a zidit din p ăm ân t leacurile... şi farm acistul cu acestea va face
alifiile... Roagă-te lui D um nezeu şi El te va tăm ădui... iar doctorului
dă-i loc că şi pe el l-a făcut Dom nul şi să nu se depărteze de la tine,
că şi de el ai trebuinţă» ***.
Vă m ărturisim preţu irea noastră p e n tru tim pul de veghe şi de con
centrare în apărarea vieţii pruncilor şi vârstnicilor. P u rta ţi m esajul da
rului sfân t al vieţii de la altaru l bisericilor la altaru l m edicinei. A rătaţi
tu tu ro r m am elor prim ejdiile şi suferinţele întreruperii cursului vieţii.
Faceţi-vă părtaşi salvării m ugurilor de viaţă şi sădiţi în suflete, cu
darul pe care îl aveţi de sfătuitori tainici, încredere, nădejde şi bucurie
în chem area de a fi m am ă. B unul Dum nezeu vă va răsplăti pentru
aju to ru l dat Bisericii străbune. în strădaniile ei de reeducare şi r e în 
noire m orală a neam ului rom ânesc. M ântuitorul H ristos, dătătorul de
viaţă, Cel ce S-a născut astăzi în Betleem , să-şi găsească sălaş şi în
sufletele noastre.
Iubiţi părinţi, fraţi învăţători şi profesori,
P rin binecuvântarea lui D um nezeu, care în planul Său p en tru lum e
pe toate le orânduieşte după a Sa voie şi veşnică ştiinţă, vouă vi s-a
încredinţat sfânta m isiune de educare, m odelare şi pregătire pentru
viaţă a tinerelor vlăstare. P ărinteşte, vă pun la inim ă, în acest ceas de
praznic, să sădiţi în sufletele curate şi nevinovate ale copiilor şi tin e 
rilor în v ăţătu rile sfinte bune şi folositoare. Insuflaţi-le respectul pentru
viaţa proprie şi a sem enilor şi d eterm inaţi-i să se sim tă responsabili
faţă de întreaga creaţie. D eschideţi-le inim ile ca să-L prim ească pe
H ristos-D om nul vieţii. înrădăcinaţi în ei tradiţionalele şi creştineştile
valori m orale şi spirituale ale neam ului nostru, spre a respecta şi a iubi
sem enii şi a descoperi în ei chipul lui Dum nezeu. Să-I deschidem lui
Dum nezeu inim ile şi porţile şcolilor ţării noastre şi să punem în v ăţă
tu rile Evangheliei la tem elia noilor generaţii ale naţiunii rom âne.
Istoria ne-a dovedit cu prisosinţă că izvorul dăinuirii noastre a fost
H ristos şi Biserica Sa, întem eiată de El pe vatra noastră străbună. Iar
** Sfântul loan G ură de Aur, Comentariu la Epistola către Romani, Omilia
24, P.G., T. 60, col. 626.
*** înţelepciunea Iui lisus Sirah 38, 1— 12.
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^ e z e n tu l ne ara tă că nu poate exista o schim bare externă, vizibilă a
societăţii fără schim barea om ului lăuntric. în afară de H ristos-D um neSR 2 nu există o altă alternativă. Num ai D um nezeu-Izvorul vieţii poate
aefeimba şi reînnoi viaţa oam enilor.
In în făptuirea acestui ţel, Biserica străm oşească îndreaptă cuvânt
â e iubire către toţi cei chem aţi în înalte dregătorii spre a şi le îndeplini
cu dăruire şi în duh de com uniune în tru săvârşirea binelui.
In orice slu jire să devenim înaintem ergători în pregătirea căilor ca
H ristos să ia chip şi să se nască şi în viaţa fiecăruia dintre noi.
Iubiţi fraţi şi surori în H ristos Dom nul,
In această zi de bucurie sfântă, când m ulţi d intre noi se adună în
ju ru l pom ului de C răciun îm preună cu copiii şi cu toţi ai casei, să nu
uităm că mai avem fraţi şi surori de acelaşi neam , aşezaţi departe, pe
alte m eleaguri în lum e ; îi avem pe cei m ult încercaţi din B asarabia Şi
Bucovina ; îi avem pe cei de aproape, pe copiii fără un cămin şi fără
părinţi, pe bătrâni, pe bolnavi lipsiţi de orice bucurie şi m ângâiere.
Inseninându-le frunţile cu ajutorul nostru, pe M ântuitorul îl cercetăm .
Să rupem din p uţinul n o stru şi cu bucurie, să ne îm părţim bucata de
pâine cu cel flăm ând, să adăpăm pe cel însetat, să îm brăcăm pe cel gol
şi să cercetăm pe cel bolnav şi singur ! Să arătăm prin faptele noastre
dragostea lui D um nezeu p e n tru lum ea întreagă, şi să-L rugăm să poto
lească fu rtu n ile războaielor din lum e, să izbăvească om enirea de atâta
vărsare de sânge nevinovat ; s-o izbăvească de suferinţe, consecinţa
îndepărtării om ului de Dum nezeu.
în faţa P runcului Iisus din Betleem , să aducem cu sm erenie prinos
de recunoştinţă P rea Sfintei Treim i şi cu evlavie să intonăm cântarea
Sfântului Prooroc Isaia : «Cu noi este Dum nezeu, înţelegeţi neam uri şi
vă plecaţi : Căci cu noi este Dum nezeu» (Isaia 8, 9). îm brăţişându-vă cu
dragoste părintească, vă doresc tu tu ro r sărbători fericite şi binecuvân
tare, cu pace şi bucurie, sănătate şi spor duhovnicesc îm preună cu tra 
diţionalul :
LA MULŢI ANI !
Al vostru p ărinte iubitor şi către H ristos, Dom nul vieţii, p u ru rea rugător,

t TEOCTIST
PA T R IA R H U L B ISE R IC II O R T O D O X E

ROM ANE

♦ viaya

Bi$eRicen$cf\ ♦

EVENIMENT ISTORIC LA PATRIARHIA ROMÂNĂ
REACTIVAREA MITROPOLIEI BASARABIEI, AUTONOMA
ŞI DE STIL VECHI
(1 9 — 2 0

d e c e m b r ie

1992)

UNIVERSAL ŞI ETNIC ÎN EPOCA APOSTOLICA
Este absolut cert că m esajul creştin se caracterizează şi p rin adre
sabilitatea sa universală. A ltfel spus, acest m esaj trebuie adus la
cunoştinţa «întregii fă p tu ri de sub cer» prin Biserică (Coleseni 1, 23),
propovăduirea Evangheliei «în toată lumea» fiind o îndatorire de căpe
tenie a S finţilor Apostoli şi a slujitorilor bisericeşti (Matei 24, 14).
U niversalitatea m esajului creştin are drept tem ei credinţa în tr-u n
singur Dum nezeu şi în tr-u n singur «M ijlocitor între D um nezeu şi
o a m e n i: O m ul Hristos Iisus, care S-a dat pe Sine p reţ de răscumpărare
pentru toţi» (I Tim. 2, 5). El este «M ântuitorul tuturor oam enilor»
(I Tim. 4, 10). «D um nezeu voieşte ca toţi oamenii să se m ântuiască şi la
cunoştinţa adevărului să vină» (I Tim. 2, 4), «D om nul este bun cu toţi»
(Ps. 144, 9). Copiii m ei, scrie S fântul A postol Ioan, Hristos este jertfa
de ispăşire p en tru păcatele noastre, dar nu num ai p entru păcatele
noastre, ci şi pentru ale lum ii întregi» (I Ioan 2, 1—2).
M ielul lui D um nezeu «a fo st înjunghiat şi a răscum părat lui D um 
nezeu, cu sângele Său, oam eni din toată sem inţia şi lim ba, şi poporul
şi neam ul» (Apoc. 5, 9).
C uvântul Evangheliei şi al adevărului creştin trebuie să fie adus
la cunoştinţa tu tu ro r oam enilor, n u a tâ t pentru ca aceştia să-şi satisfacă
dorinţa de cunoaştere intelectuală, să ia notă de apariţia unei noi con
cepţii filosofice despre viaţă, ci p entru că el dezvăluie unicul drum şi
m ijloc p rin care toate fiinţele om eneşti se pot izbăvi de păcat şi, deci,
de m oarte, ajungând să beneficieze de învierea din morţi.
Dar, dacă de opera m ântuitoare realizată de Iisus H ristos benefi
ciază întregul neam omenesc, Evanghelia, care descrie această operă
m ântuitoare se aduce la cunoştinţa nu a oam enilor, în general, ci a
neamurilor, a etniilor, care se deosebesc în tre ele, îndeosebi prin graiurile pe care le vorbesc şi în care au dat expresie culturilor proprii.
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Concepte ca neam sau etnie, sem inţie, lim bă şi popor, su n t fundas e r.ta le în Noul T estam ent şi se folosesc în legătură cu propovăduirea
Evangheliei şi cu organizarea Bisericilor locale în epoca apstolică. M ântaîio ru l a trim is pe Sfinţii Apostoli să propovăduiască Evanghelia «la
toate neam urile» (Matei 28, 19 ; M arcu 13, 10 ; Luca 24, 47 etc.).
Tipice p e n tru înţelegerea lucrării de transm itere a Evangheliei
răm ân evenim entele din ziua Pogorârii Sfântului Duh, când, la Ieru 
salim, veniseră p en tru sărbătoarea Cincizecimii «bărbaţi cucernici din
toate neam urile de sub cer» (Fapte 2, 5). In această zi a prim ei predici
m isionare şi a întem eierii istorice a Bisericii, Sfinţii Apostoli au fost
înzestraţi de D uhul Sfânt, cu harism a vorbirii în limbi, astfel încât
Secare dintre cei ce participau la acest evenim ent «îi auzeau pe ei (pe
Sfinţii Apostoli) vorbind în lim ba sa. Şi erau uim iţi toţi şi se m inunau
zicâ n d ; lată, nu su n t aceştia, care vorbesc, toţi galileeni ? Ş i cum auzim
*toi fiecare lim ba noastră, in care ne-am născut?» (Fapte 2, 6—8). In
aceste descrieri ale faptelor petrecute în ziua Pogorârii Sfântului D uh
se descoperă taina a tâ t de rapidei răspândiri a Evangheliei la neam uri
in epoca apostolică. Sfântul Apostol Pavel va arăta o în v ăţătu ră funda
m entală a Bisericii atunci când scrie : «Să mărturisească toată lim ba că
Domn este Iisus Hristos, in tru slava lui D um nezeu-Tatăl» (Filip. 2, 11)
sau : «Toată lim ba să dea slavă lui D um nezeu» (Rom. 14, 11). «Lăudaţi
pe D om nul toate neam urile, lăudaţi pe El toate popoarele» (Rom. 15,
11 ; cf. Ps. 116, 11).
în H ristos dispar orgoliile, tru fia şi ura interetnică pe care unele
neam uri sau grup u ri etnice le-au ex altat uneori în istorie aducând sufe
rinţe, pustiire şi m oarte asupra altor etnii. De aceea, în epistolele pauline, citim : «Nu mai este elin şi iudeu, tăiere îm prejur şi netăiere
îm prejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi în tru toţi-H ristos» (Co
los. 3, 11). Oam enii au devenit, prin Botez, egali între ei, m em bri ai
aceleiaşi Biserici ca tru p tainic al lui Iisus H ristos, o egalitate religioasă,
prin care se afirm ă că toţi oamenii su n t fiii Aceluiaşi P ărin te ceresc, ai
Aceluiaşi D um nezeu-Tatăl.
D ar nu dispare, prin Botez, ap arten en ţa persoanei la o etnie sau
alta, la o lim bă sau alta, la un popor sau altul, cum nu dispare partea
bărbătească sau cea fem eiască, cum n -a dispărut, în antichitatea creş
tină, diferenţa d intre sclav şi stăpân, deşi, p rin esenţa sa, creştinism ul
este o doctrină antisclavagistă.
Neam ul, etnia, sem inţia chiar, nu vor fi supuse dispariţiei nici în
perspectivă eshatologică, căci înaintea D reptului Judecător «se vor
aduna... toate neam urile» (Matei 25, 32 ; cf. şi 24, 7 ; Apoc. 11, 18 ; 14,
6— 7).înaintea M ielului se va aşeza «m ulţim e m ultă, pe care nim eni nu
putea s-o num ere, din tot neam ul, şi sem inţiile, şi popoarele şi lim 
bile... îmbrăcaţi în veşm inte albe şi având în mână ram uri de jinic»
lApoc. 7, 9). în ziua cea neînserată şi în cetatea, care n u are trebuinţă
de soare, nici de lum ină ca să o lum ineze, căci slava lui D um nezeu a
lum inat-o şi făclia ei este M ielul, neam urile vor umbla în lum ina ei»
(Apoc. 21, 23). în această cetate «neam urile vor aduce slava şi cinstea
lor» (Apoc. 21, 26), căci inşii care alcătuiesc un neam sau altul cinstesc
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prin viaţa şi lucrarea lor neam ul căruia îi aparţin prin naştere, limbă,
cu ltu ră sau credinţă.
C instirea şi tră ire a credinţei creştine se săvârşesc p en tru persoana
um ană, după regula Sfintei Evanghelii, în lim ba neam ului căruia îi
aparţine şi în conform itate cu tră să tu rile şi înzestrările care-i su n t spe
cifice acelui neam .
C om unitatea creştină ortodoxă se organizează când condiţiile îi sunt
prielnice, ceea ce constituie norm alitatea lucrurilor şi după criteriul
lim bii şi etniei. Iar aparten en ţa ei jurisdicţională şi oblăduirea pe care
le caută nu pot fi, în m odul cel mai firesc cu putinţă, decât cele ale
Bisericii-m am e, care nu poate fi înlocuită niciodată cu nimic. Num ai
îm p reju rări dram atice de grave crize politice, care fac imposibile, pen
tru un tim p, legăturile fireşti cu Biserica-m am ă, pot determ ina situaţii
contrare, dar acestea se resim t ca sfâşieri şi ru p tu ri ale unei u n ităţi
etnice, care se asigură prin tră ire a şi afirm area unităţii de credinţă, tot
aşa cum se afirm ă prin u n itatea de lim bă sau de cultură. Oricum , o
situaţie ca cea de în d ep ărtare de B iserica-m am ă nu poate fi decât acci
dentală şi tem porară, încetând atunci când condiţiile neprielnice care
au im pus-o su n t înlătu rate, iar bucuria întoarcerii la m atcă este cu atât
mai profund resim ţită, cu cât dificultăţile regăsirii acestui drum au fost
mai m ari şi mai greu de învins. D ar chiar şi cele mai dure condiţii de
deznaţionalizare, im puse de stăpâniri străine asupra popoarelor sau
etniilor supuse, nu reuşesc să înăbuşe dorinţa acestora de a reveni la
obârşie, la fraţii de neam , de lim bă sau de credinţă.
Biserica a ţin u t seam a, în organizarea ei în epoca apostolică, de
aparten en ţa etnică a fiilor săi, de tră să tu rile şi însuşirile specifice ale
acestora, de lim ba şi cultura lor p en tru că, în creştinism , lib ertatea este
valoarea suprem ă şi o latu ră a acesteia este dreptul la etnicitate.
Biserica universală, concepută ca tru p tainic al lui Iisus Hristos,
este alcătuită din Biserici locale sau regionale, care, având în fru n te
un episcop, su n t organizate, de regulă, pe baza unor criterii etnice, cei
ce le alcătuiesc ap arţin ân d unui neam şi unui grai. Sfântul Apostol
P etru trim ite prim a sa Epistolă Bisericilor din Pont, din G alatia, din
Capadocia, din Asia (provincia rom ană proconsulară), din B itinia
(I P etru 1, 1) care su n t Biserici ale unor neam uri, care locuiau acele
provincii, Iar Sfântul Apostol Pavel are «grijă de toate Bisericile
(II Cor. 11, 28). El va asigura organizarea locală a fiecărei Biserici, hiro
tonind preoţi din rân d u l celor dintâi convertiţi, proveniţi din populaţia
în m ijlocul căreia a fost întem eiată Biserica respectivă. E xpresia «le
hirotonea preoţi în fiecare Biserică» (Fapte 14, 23) ara tă cum proceda
Sfântul Apostol Pavel când pleca d intr-o localitate în care el întem eiase
o Biserică.
De asem enea, îndem nul adresat episcopului T it al insulei C reta :
«Să aşezi preoţi în fiecare cetate» (Tit 1, 5) este dovada că slujitorii
bisericeşti trebuie să provină din m ijlocul celor pe care urm a să-i p ăsto
rească. Aşa că, în tâistătătorii din tr-o com unitate creştină trebuiau să
aparţină acelei com unităţi, să fie cunoscuţi m em brilor acesteia, nu
num ai ei înşişi, ci şi fam iliile lor, soţiile şi copiii lor şi chiar activitatea
lor de chivernisitori ai casei proprii (vezi I Tim. 3, 4— 5, 7, 12 ; T it 1,
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5— 6 etc.) trebuia să fie cunoscută păstoriţilor lor. Acest fap t arată cât
d t bine integraţi trebuie să fie slujitorii hirotoniţi în obştea din care
S c e a u parte, în cadrul căreia urm au să-şi desfăşoare activitatea pasto
rală. Se cuvenea ca ei să se bucure nu num ai de aprecierea creştinilor
pe care urm au să-i cârnuiască duhovniceşte, dar şi de bună m ărturie a
•«celor din afară» (I Tim. 3, 7), adică a acelora care nu prim iseră botezul,
d sr care îi cunoşteau pe candidaţii la hirotonie şi îşi form au o opinie
asupra vieţii şi com portam entului lor. P rin canonul 34 apostolic se
ronsacră, şi pe această cale, principiul organizării Bisericilor naţionale :
•Episcopii fiecărui neam exâoxoo i&voos
se cuvine a-l rândui pe cel
dintâi dintre dânşii şi a-l socoti pe el cap şi nim ic mai însem nat să nu
fa c i fără învoirea aceluia... Dar nici acela să nu facă nim ic fără învoirea
ntriiror». Canonul de faţă pune în lum ină principiul noutestam entar al
graniţelor jurisdicţionale etnice, recunoscând d reptul Bisericilor naţionale de a se organiza şi adm inistra p rin episcopi şi sinoade proprii, care
decid asupra tu tu ro r chestiunilor care se ivesc în viaţa Bisericii naţio
nale.
ORTODOXIA ŞI UNITATEA ROMANEASCA
C reştinism ul rom ânesc îşi are obârşia în predica m isionară a S fân
tului Apostol A ndrei, cel dintâi chem at ca ucenic al Dom nului, prim ul
care a identificat, în persoana lui Iisus, pe M esia «care se tâlcuieşte
Hristos» (Ioan 1, 41), «aducând aceasta şi la cunoştinţa fratelui său,
Simon, fiul lui Iona», care se va num i Chifa (care se tâlcuieşte Petru)»
(Ioan 1, 42).
Propovăduind în Sciţia M inor, Dobrogea de astăzi, Sfântul Apostol
A ndrei a întem eiat Biserica străm oşilor noştri pe care aceştia au întărit-o, au cinstit-o şi au transm is-o urm aşilor lor. La rândul lor, aceştia
au consolidat-o, au dezvoltat-o până la cuprinderea în ea a tu tu ro r celor
de neam rom ânesc, a tu tu ro r celor ce grăiau lim ba acestui neam , sim 
ţeau şi trăiau sub sem nul geniului rom ânesc etern. C reştinism ul rom â
nesc n-a devenit şi n-a fost o sim plă religie sau confesiune p rin tre
celelalte religii sau confesiuni. El a devenit un mod de a fi al poporului
rom ân, o pecete indelebilă, u n sem n distinctiv al acestuia, care, ală
tu ri de lim ba rom ână, îl deosebeşte în tre celelalte popoare trăito are în
această parte de lume. C reştinism ul ortodox a conturat şi determ inat
identitatea şi înd rep tăţirea istorică ale poporului rom ân în rap o rt cu
celelalte popoare alături de care poporul rom ân a trebuit să-şi ducă
existenţa, definindu-i nu num ai profilul m oral-spiritual, ci chiar gra
niţele geografice şi istorice. Căci acolo unde trăiesc oameni care m uncesc
şi se roagă, cinstind pe Dum nezeu după legea străm oşească a dreptei
m ăriri şi în lim ba rom ână, acolo este brazdă şi glie rom ânească, indi
ferent de stăpânirea vrem elnică pe care o vom afla, la un m om ent dat
asupra unora din teritoriile rom âneşti.
Este un fap t istoric deplin confirm at că lim ba rom ână s-a form at,
şi-a găsit expresia cea mai deplină în scrierile bisericeşti, cele mai vechi
m onum ente ale sale fiind m anuscrise care cuprind scrieri biblice, desti
nate, în prim ul rând, cultului divin public : Codicele Voroneţean, P salti
rea Scheiană, Psaltirea V oroneţeană, P saltirea Hurm uzachi. T ot astfel,
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prim ele tip ă ritu ri în lim ba rom ână su n t scrieri bisericeşti folosite p re 
tutindeni unde trăiesc rom âni. A stfel este Evangheliarul slavo-rom ân
din 1551— 1553, T etraevangheliarul lui Coresi (1561— 1563), celelalte
tip ă ritu ri coresiene, Palia de la O răştie (1582) etc. Toate aceste cărţi
destinate cultului, d ar şi cititorilor ortodocşi au delim itat, p rin aria lor
de răspândire, graniţele spirituale şi geografice ale poporului rom ân,
dar şi o juridiscţie canonică a Ortodoxiei rom âneşti. O riunde se vor
întâlni şi folosi aceste m anuscrise şi tip ăritu ri bisericeşti, se identifică
prezenţa poporului rom ân şi jurisdicţia Bisericii O rtodoxe Române.
C ercetarea trecutului nostru cultural dezvăluie, deci, argum ente ale
justificării noastre istorico-geografice şi de jurisdicţie canonică.
în pofida tu tu ro r vicisitudinilor şi a nedreptăţilor istorice care s-au
ab ătu t de-a lungul m ultor secole asupra poporului rom ân, lim ba, cultura
şi legea ortodoxă au asigurat u n ita te a şi dăinuirea acestui popor, care,
în m om entele de graţie ale istoriei sale, a procedat, cu prioritate, la
refacerea unităţii sale statale şi a jurisdicţiei ortodoxe rom âneşti încăl
cate p rin silnicie şi abuz.
Un astfel de evenim ent istoric a tră it întreaga suflare rom ânească
în 1918, anul realizării u n ităţii statale şi bisericeşti, ca urm are a unirii
tu tu ro r provinciilor rom âneşti cu ţara-m am ă : a Basarabiei şi Bucovinei
şi a T ransilvaniei (1 decem brie). A stfel s-a realizat R om ânia Mare. Pe
plan bisericesc, apariţia Rom âniei M ari pe harta Europei a condus la
proclam area P atriarh iei Române.
După încheierea, în 1939, a pactului germ ano-sovietic, cunoscut sub
num ele de pactul R ibbentrop-M olotov, după num ele m iniştrilor de
ex tern e ai celor două state : G erm ania şi U niunea Sovietică, B asarabia
şi nordul Bucovinei, am bele străvechi provincii rom âneşti, au fost
anexate U niunii Sovietice, deci Rusiei com uniste, în 1940. Această
situaţie a d u ra t până în 1991, când a fost proclam ată independenţa de
sta t a R epublicii Moldova, deşi, în tre 1941— 1944, arm ata noastră a dus
un război eroic îm potriva cotropitorului sovietic p en tru eliberarea te ri
toriilor rom âneşti ocupate în urm a ultim atum ului tipic im perialistocom unist din 1940.
REACTIVAREA M ITROPOLIEI BASARABIEI
«UN ACT REPARATOR DE ADEVAR Şl DREPTATE ISTORICA»
O dată cu dobândirea independenţei de stat şi cu apariţia R epu
blicii Moldova pe h arta Europei, privirile creştinilor şi clericilor orto
docşi rom âni din B asarabia s-au în d rep tat către B ucureşti, cu speranţa
refacerii un ităţii bisericeşti sub oblăduirea şi binecuvântarea P atriarh iei
Române, care reuneşte sub jurisdicţia sa pe toţi ortodocşii rom âni, ori
unde s-ar afla aceştia. O dată cu redobândirea libertăţilor religioase şi
cu revenirea oficială la alfabetul latin, au fost trim ise p en tru bisericile
rom âneşti din R epublica Moldova mii de cărţi de cult tip ărite la B ucu
reşti de In stitu tu l Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Rom âne
sau de alte edituri bisericeşti din ţară. Se poate spune că, în prezent,
în toate bisericile din R epublica Moldova, inclusiv în acelea care s-au
redeschis după căderea com unism ului, există toate acele cărţi de cult,
foarte num eroase, peste douăzeci de titlu ri şi volume, necesare săvârşirii
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> 1 i
slujbelor ortodoxe, nu num ai în bisericile de parohie, ci chiar
^ In m ănăstiri. Au fost, apoi, oferite în dar zeci de exem plare din
S S r : a S criptură rom ânilor ortodocşi din B asarabia prin centrele eparfcia> de la C hişinău şi Bălţi, sute şi sute de exem plare din tra tate le şi
■ a n u ale le de teologie necesare şcolilor teologice nou înfiinţate în stră 
vechea provincie rom ânească a Basarabiei.
Ierarhi din ţa ră şi din B asarabia au tre c u t P ru tu l p e n tru a p a rti
cipe la evenim ente cu caracter istoric sau bisericesc de o im portanţă
deosebită. Se lăsa asitfel im presia că legăturile dintre eparhiile rom âI aeşti din dreapta şi din stânga P ru tu lu i şi-au regăsit cursul firesc, desI chizâtor de noi orizonturi în direcţia refacerii u n ităţii bisericeşti a neaSEilui românesc. Sub aceste favorabile auspicii, s-au desfăşurat relaţiile
căntre P a tria rh ia Rom ână şi C entrele eparhiale din Republica Moldova,
zn anii 1990, 1991 şi chiar începutul anului 1992. Cu to ate acestea, au
a p ă ru t şi m anifestări care negau şi se opuneau ace9tui curs a tâ t de
favorabil apropierii dintre cele două Biserici rom âneşti. Din partea
conducerii A rhiepiscopiei C hişinăului s-au făcut sim ţite unele gesturi
de accentuare a dependenţei faţă de P atriarh ia Moscovei şi de opoziţie
faţă de pu tern icu l c u re n t unionist care se afirm a din ce în ce mai
intens în rândul m ultor clerici şi credincioşi rom âni. Mai m ult decât
atât, au a v u t loc acte de presiune şi persecuţie adm inistrativă şi, u n e
ori, de agresiune şi vandalism faţă de acele cercuri de clerici şi cre
dincioşi care m ilitau p e n tru rev en irea la sta re a jurisdicţională b ise ri
cească de dinainte de anexarea B asarabiei şi Bucovinei de Nord de
către Im periul sovietic.
In aceste condiţii, sub preşedinţia Prea S finţitului Episcop P etru
al Episcopiei de Bălţi, a av u t loc A dunarea eparhială alcătuită din re
prezentanţii clerului şi ai m irenilor din R epublica Moldova, care a decis
reactivarea tradiţionalei M itropolii O rtodoxe a Basarabiei, sub ablăduirea canonică a S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne, nu m ârându-se în tre M itropoliile alcătuitoare ale P atriarh iei Rom âne, care,
de altfel, n-a recunoscut niciodată desfiinţarea M itropoliei Basarabiei
şi nici trecerea acesteia sub jurisdicţia altei Biserici Ortodoxe. Dacă
acest fapt s-a produs, a fost u rm a rea unor abuzuri şi evenim ente isto
rice, care au av u t la bază tra ta tu l R ibbentrop-M olotov, d e n u n ţa t şi con
dam nat în p rezen t de to ate ţările lum ii, inclusiv de F ederaţia Rusă.
Incorporarea Bisericii din B asarabia ca şi a celei din Bucovina de nord
in P atriarh ia Rusă neagă a tâ t în v ăţă tu ra şi doctrina canonică a Bisericii
Ortodoxe privind organizarea pe c riterii de neam şi de lim bă a Biseri
cilor naţionale, cât şi practica invariabilă în acest dom eniu, care, de-a
lungul întregii existenţe a Bisericii dreptm ăritoare, a rep rezen tat o
perm anentă afirm are a acestui principiu noutestam entar care recu 
noaşte d reptul etniei şi a l fiecărei lim bi de a fi suportul organizării
u n itare a Bisericii naţionale.
H otărârea A dunării eparhiale de reactivare a M itropoliei B a s a r a 
biei sub fireasca oblăduire canonică a P atriarh iei Rom âne a fost adusă
la cunoştinţa S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne p rin tr-u n
docum ent scris şi d a ta t 14 septem brie 1992, p rin care se solicita bine-
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cuvântarea şi recunoaşterea actului istoric al reactivării M itropoliei
Basarabiei.
în faţa acestei cereri a A dunării eparhiale de reactivare a M itropo
liei B asarabiei şi ţinând seam a şi de alte sute de cereri cuprinzând mii
de sem nături trim ise direct la C ancelaria P atriarhiei Rom âne de clerici
şi credincioşi, p rin h o tărâri sinodale ale Bisericii O rtodoxe Rom âne da
tate 24 septem brie, 27 noiem brie şi 19 decem brie 1992, P a tria rh ia Ro
m ână binecuvântează reactivarea M itropoliei B asarabiei de stil vechi
din R epublica M oldova ca M itropolie
auiUonomă, sub oblăduirea sa
canonică. Totodată, se confirm ă A dunarea eparhială a M itropoliei B a
sarabiei şi pe P rea S finţitul Episcop P e tru de B ălţi ca locţiitor şi m i
tropolit al Basarabiei. P.S. P e tru devine astfel m em bru al Sfântului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
Cele de mai sus şi alte precizări cu caracter canonic şi istorie-bisericesc su n t cuprinse în tr-u n
A c t Patriarhal şi Sinodal al Patriarhiei
Rom âne privind reactivarea M itropoliei Basarabiei, autonom ă şi de stil
vechi, cu reşedinţa in Chişinău, care a fost adoptat în ziraa de 19 decem 
brie 1993 şi adus la cunoştinţă publică a doua zi, dum inică 20 decem 
brie 1993 în cadrul Sfintei L iturghii solemne săvârşite de un sobor de
ierarh i şi clerici din ţară şi din B asarabia, în fru n te ou P rea Fericitul
P ărin te P a tria rh Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Rom âne şi cu
Prea S finţitul P etru , episcop de Bălţi, locţiitor de m itropolit al B asa
rabiei.
în cele de m ai jos, prezentăm un reportaj asupra evenim entelor
care au a v u t loc sâm bătă 19 şi dum inică 20 decem brie 1992, la B u c u 
reşti.
ŞEDINŢA SOLEMNA A SINODULUI PERM ANENT
ÂL BISERICII ORTODOXE ROMANE
Sâm bătă, 19 decem brie 1992, în prim ele ore ale dim ineţii la palatul
patriarh al, ca şi în catedrala p a triarh a lă din Bucureşti, se p u tea percepe
o atm osferă încărcată de autentice tră iri şi sim ţăm inte rom âneşti, se
sim ţeau em oţiile apropierii un u ia d in tre cele mai m ari evenim ente din
istoria postbelică a Bisericii O rtodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ierarhi, consilieri p a tria r
hali su n t în aştep tarea im portantei delegaţii a nou în fiinţatei M itropolii
a B asarabiei, care-şi anuţase sosirea. La scurt tim p, această delegaţie
îşi face ap ariţia având în fru n tea sa pe P.S. Episcop P e tru de Bălţi.
La ora 10, m em bri ai S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne,
în fru n te cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, reprezentanţii
M itropoliei B asarabiei, a lte persoane
oficiale , participă, a lă tu ri de
num eroşi credincioşi din ţară şi din Basarabia, în catedrala patriarhală,
la slujba Tedeum -ului de m ulţum ire săvârşit de către I.P.S. A ntonie,
m itropolitul A rdealului, I.P.S. Nestor, m itropolitul O lteniei şi P.S. Petru,
episcop de Bălţi, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi. R ăspun
surile la slujba T edeum -ului su n t date, într-o atm osferă de înaltă tră ire
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e e ş tin â şi rom ânească a m om entului, de întreaga asistenţă : ierarhi,
ci şi credincioşi din ţară şi din Basarabia.
După săvârşirea T edeum -ului, I.P.S. M itropolit Antonie al A rdeak tiu i a ro stit un scurt cuvânt de bun venit adresat delegaţiei M itropo■ei B asarabiei, I.P.S. Sa a a ră ta t, totodată, sem nificaţia profundă a mo#wek>r p e n tru oare o a tâ t de rep rezen tativ ă şi însem nată delegaţie a
« n a n i l o r ortodocşi de peste P ru t se află, în fru n te cu P.S. Episcop
IV tru, la P a tria rh ia Rom ână din Bucureşti.
In continuare, în acordurile solem ne ale im nului «Pe tine, D um w tzeule, te lăudăm», m em brii S fântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi celelalte persoane oficiale bisericeşti se îndreaptă spre sala
sinodală din palatul patriarh al, p en tru a prim i, în mod oficial, dele
g a ta M itropoliei B asarabiei şi unde urm ează să se desfăşoare şedinţa
Sinodului P erm anent.
La această sesiune, care are un caracter deosebit participă din parsea Bisericii O rtodoxe Rom âne : Prea
Fericitul
Părinte
Patriarh
T e o c t i s t , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne, preşedintele Sino
dului P e rm a n e n t; I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi B u c o v in e i;
I P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului ; I.P.S. M itropolit Nestor al
O lte n ie i; P.S. Episcop G herasim al R âm nicului ; P.S. Episcop Epifanie
ai Buzăului ; P.S. Episcop N tfon Ploieşteanul, v icar-patriarhal, secre
tarul S fântului Sinod şi al Sinodului P e rm a n e n t; P.S. Episcop Teojan
Sinaitul, v icar-p atriarh al ; P.S. Rom an lalom iţeanul, episcop-vicar al
.Arhiepiscopiei B u c u re ştilo r; P.S. Irineu Slătineanul, arhiereu-vicar al
Episcopiei R âm nicului ; P.S. Casian Gălăţeanul, arhiereu-vicar al Epis
copiei D unării de Jos ; P.C. Pr. C onstantin Pârvu, vicar ad m in istrativ ;
P.C. Pr. Sabin Verzan, P.C. Pr. Ioan Sauca, P.C. Pr. Gheorghe Bogdan,
consilieri p a triarh a li ; P.C. Pr. A lexandru A rm ând M unteanu, inspector
general bisericesc ; P.C. Pr. A u g u stin Rusu, secretarul Cancelariei Sfân
tului Sinod ; P.C. Pr. Sim ion Felecan de la parohia ortodoxă rom ână din
M unchen ; P.C. Pr. Prof. D um itru Popescu, decanul Facultăţii de teo
logie a U niversităţii din B ucureşti ; P. Cuv. A rhim . Sojian B oghiu de
ia m ănăstirea A ntim din C apitală şi P.C. Pr. Gheorghe Cunescu, perso
nalitate binecunoscută a culturii n oastre bisericeşti, istoric literar, ori
ginar din Basarabia.
Din p artea M itropoliei B asarabiei su n t prezenţi : P.S. Episcop Petru
de Bălţi ; P.C. Prot. P etru B uburuz, decanul Facultăţii de teologie din
C hişinău ; P.C. Pr. Ioan leşanu, protopop de Călăraşi ; P.C. Ioan Ciuntu,
protopop de C hişinău ; dl. Grigore Vieru, poet, dl. V ladim ir Beşleagă,
scriitor, dep u tat în P arlam entul Republicii Moldova ; dl. Ioan Buga,
istoric, d ep u tat în P arlam en tu l R epublicii Moldova ; dl. Vlad Cubreacov, şeful departam entului «Culite» din M inisterul C ulturii şi C ultelor
ă i Republicii Moldova.
La începutul şedinţei Sinodului P erm anent, după rostirea rugăciu
nii «îm părate ceresc», Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t , a
rostit cuvântul de deschidere spunând :
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în a lt P re a Sfinţiţi şi
P rea S inţiţi P ărinţi,
P rea S finţite Episcop P etru,
Iubiţi părin ţi şi fra ţi de dincolo de P ru t,
Această sală sinodală a fo st până acum martora m u ltor evenim ente
im portante din viaţa Bisericii noastre străm oşeşti. De-a lungul decenii
lor, de când M itropolia Ţării R om âneşti îşi are reşedinţa în capitală,
aici s-au desfăşurat m ulte lucrări de valoare care au constituit lum ini
în istoria neam ului românesc. In ajunul sfintelor sărbători ale N aşterii
D om nului, când se îm plinesc trei ani de la izbăvirea ţării de dictatura
com unistă, prin jertfele tinerilor şi vârstnicilor, even im en tu l de astăzi
înseam nă încă un m are m om ent şi o lum ină strălucitoare în viaţa B ise
ricii noastre. A lături de 1 D ecembrie, ziua unităţii naţionale a rom â
nilor, m om entul eliberării de sub dictatură reprezintă încă o piatră de
tem elie p entru lucrarea noastră bisericească, «spre desăvârşirea sfin 
ţilor», cum scrie S fâ n tu l Apostol Pavel, «la lucrul slujirii, la zidirea
trupului lui Hristos» (Efes. 4, 12).
A stăzi, prin lucrarea D uhului S fâ n t, înscriem o nouă filă de aur
în cronica eforturilor de zidire a unităţii credinţei şi reîntregirii tru 
pului sfârtecat al neam ului nostru. Străm oşii, cum cântă colindul, se
bucură în aceste clipe, când urm aşii lor de dincolo de P rut se află aici,
la Biserica-m am ă, purtând dorul, suferinţele şi nădejdile lor. Şi străm o
şii noştri le-au pu rta t decenii de-a rândul, le-au pu rta t cu greutate, cu
jertfe şi n-au ajuns să vadă cu ochii lor îm plinirile pe care le ved em
noi. Ei n-au ajuns să-şi spună suferinţa sufletului m am ei lor. A u p u r
tat-o cu ei şi au dus-o dincolo de m orm ânt ca pe o ofrandă scum pă a
su fletu lu i lor.
S uferinţele şi durerile lor de despărţire, de rupere a trup u lu i nea
m ului şi a credinţei străm oşeşti au rodit dincolo de Prut în lum ina cea
veşnică şi lum inează acum în sufletele credincioşilor şi ale clericilor.
S u n te m cu toţii cuprinşi de em oţie, p en tru că aici s-au făcut auzite
grijile şi dorinţele credincioşilor ortodocşi români de peste Prut. A u
ajuns nevoile şi trebuinţele lor, dar au ajuns în acelaşi tim p şi dure
roasele piedici ridicate în calea celor ce năzuiesc cu tru p şi su flet să
întregească neam ul şi credinţa noastră strămoşească. Peste toţi, peste
toate, însă, lucrează puterea lui D um nezeu, lucrează puterea D uhului
S fâ n t. A cum , noi vă p rim im aici, în sala aceasta istorică a S fâ n tu lu i
Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne şi, după cum D um nezeu ne-a a ju 
tat în m u lte m om ente din viaţa neam ului nostru, ne va ajuta şi de
această dată. Ne va f i pavăză, ne va fi în acelaşi tim p lum ină şi călăuză
gândurilor şi paşilor noştri.
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în adevăr, a vem mare nevoie de lum ina D uhului S fâ n t p entru a
wivărşi unitatea noastră
duhovnicească, regăsirea noastră în căldura
dragostei şi com uniunii noastre de fii ai Bisericii şi ai neam ului. N ulucrarea satanei şi a celor fără D um nezeu şi fără respect de drep
turile sfin te ale oam enilor a p u tu t să ne înstrăineze pe unii de alţii
xbnp de cincizeci de ani. înstrăinarea, im pusă prin hotare haine, ne-a
imdepărtat de com uniunea părintească în care au vieţuit sfin ţii noştri
părinţi şi străm oşii de pe cele două m aluri ale P rutului. Candela com u
niunii dintre fraţi a lum inat, în ciuda prigoanelor şi martirajelor. Cu
această candelă ei au căzut jertfă şi şi-au lăsat trupurile departe, până
m Siberia, drept m ărturie a credincioşiei lor faţă de Biserică şi de
\eam . Cine este în stare să-şi jertfească viaţa, acela nu num ai că este
cos al D uhului Sfâ n t, acela poate spune că în robia cruntă a îm pără
ţiei întunericului a cunoscut adevărata libertate şi voia lui D um nezeu.
In acest chip, venerăm noi vredniciile eroilor şi m artirilor noştri. Aceste
jertfe ne vor ajuta să refacem com uniunea noastră duhovnicească şi
rxmânească.
N u este întâm plătoare prezenţa, aici, a reprezentantului clerului şi
credincioşilor ortodocşi rom âni din
Germania, a părintelui Sim eon
Felecan, care se află aici tot prin lucrarea S fâ n tu lu i Duh, p entru a
expune dorinţa de organizare bisericească statutară a rom ânilor din
Europa occidentală şi legătura lor cu Biserica-m am ă. S u n t pline de
mădejde aceste lucrări şi su n t sem ne dum nezeieşti pentru Biserica mam ă,
pentru Biserica aceasta pe care poetul M ihai Em inescu, inspirat de
Duhul Sfânt, a nu m it-o *mama duhovnicească a poporului român». Ea
le-a ocrotit, ea a sădit în fiin ţa noastră graiul, ea ne-a arătat drum ul
in istorie, ea ne-a şters lacrimile şi tot ea ne-a păstrat la sânul şi dra
gostea ei. S uferinţele şi um ilirile suportate de fraţii de peste Prut, de-a
lungul deceniilor, din partea celor ce au nedreptăţit şi au înrobit neam ul
rvmânesc, Biserica-m am ă a fo st singura care i-a mângâiat şi nu i-a
uitat nici o clipă. Glasul clopotelor S fâ n tu lu i Ş tefa n cel Mare de la
mănăstirea P utna a transm is neîncetat m esajul unităţii noastre naţio
nale. Este m esajul de unitate în credinţă şi neam pe care num ai sfinţii
lui D um nezeu ni-l pot îm părtăşi. Şi iarăşi, nu întâm plător, anul acesta,
când ne-a învrednicit D um nezeu să trecem în rândul sfinţilor pe aceşti
mari eroi ai neam ului şi ai credinţei noastre străm oşeşti, pe Ş tefa n cel
Mare, pe cuviosul său duhovnic, Daniil Sihastrul, p u tem să începem
îm plinirea unei lucrări sfin te şi dum nezeieşti p entru care Ş tefa n cel
Mare şi străm oşii noştri s-au zbătut, au su ferit şi au lăsat, ca m oştenire,
niărturii scum pe dincolo de P rut şi dincolo de N istru, au lăsat m ă rtu 
riile credinţei neam ului nostru, care niciodată nu se vor putea şterge
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de pe faţa păm ântului, oricare ar fi forţele potrivnice. Pornim , deci, cu
inim a curată şi cu gândul in ajutorul lui D um nezeu, în p rim ul rând, şi
la cel al sfinţilor noştri.
A ctu l de reactivare a M itropoliei Basarabiei, pe care îl înscriem
astăzi, nu va însem na nesocotirea altor Biserici, ci acesta adevereşte
puterea de păstrare şi de confirm are de către crednicioşii şi clerul de
peste P rut a valorilor sanctuarului nostru românesc, cu lim ba, cu m i
reasma cazaniei m itropolitului Varlaam, cu dulceaţa versului m itropo
litului D osoftei şi a preotului erou A le xe M ateevici, şi cu tot ceea ce
sufletul românesc a zidit pe acest păm ânt sfânt, n u m it acum Republica
Moldova. De asemenea, nici în tr-u n chip întâlnirea noastră n u vrea să
însem ne o sfidare a autorităţilor politice actuale, ci, dim potrivă, o în 
tărire şi o confirm are a înţelegerilor m ultiple înregistrate pe toate pla
nurile de activitate, fie în dom eniul economic, fie în cel cultural sau al
schim bului de valori, care su n t paşi spre îm plinirea idealului de în tre 
gire a N eam ului. Cu atât m ai m u lt cu cât noi, Biserica-m amă, prin
toţi fiii ei de pretutindeni, n-am a v u t niciodată idei politice de neso
cotire a graniţelor pe alte căi decât prin puterea D uhului Sfânt. Mai
ales acum , când aceste graniţe im puse ţârii noastre, invadată de im p e
riul com unist după pactul Ribbentrop-M olotov, su n t puse tot m ai m u lt
la îndoială de toate forurile internaţionale şi de statele lum ii. Biserica
îşi vede de drum ul ei dincolo de tim p, dincolo de spaţiu, dincolo de
ceea ce este omenesc, trecător, schim bător. De aceea, de la început tre
buie să ne în tem eiem toată lucrarea noastră pe ajutorul lui D um nezeu,
pe valorile Bisericii noastre m am e şi pe cele strămoşeşti.
în aceste clipe unice şi pline de em oţie, în num ele Bisericii noastre,
al ierarhilor S fâ n tu lu i Sinod, al clerului şi al credincioşilor, care n e 
contenit su n t a tenţi la ceea ce se petrece dincolo de Prut, la suferinţele
şi năzuinţele fraţilor de acolo, vă întâm pinăm cu dragoste şi nădejde
sfântă, iubiţi fraţi din Basarabia, şi vă îm brăţişăm frăţeşte. Să ne ru 
găm îm preună cu B unul D um nezeu să ne ajute să facem voia Lui, să-I
îm plinim poruncile Lui de iubire, de unitate a Bisericii noastre şi de
slujire a S fin te i noastre Evanghelii p entru reîntregirea N eam ului şi a
ţării.
Bine aţi v e n it la Casa Părintească, scum pe frate Episcop Petre şi
dragi părinţi şi fraţi, aleşi şi trim işi ai clerului şi credincioşilor români
din Republica M oldova. Iar noi su n tem pregătiţi să vă ascultăm şi, îm 
preună să chibzuim , rugându-L pe M ântuitorul Iisus Hristos, prezent
în m ijlocul nostru, să ne lum ineze m intea şi calea cu puterea D uhului
Sfânt.
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In încheierea cuvântului său, Prea Fericitul Părinte Patriarh
c o c t i s t declară deschisă sesiunea Sinodului Perm anent, care va
ca ordine de zi exam inarea cererii exprim ate în scris de A dunarea
hială de constituire a M itropoliei Basarabiei privind binecuvântarea
'varii acesteia ca M itropolie autonomă şi de stil vechi, sub oblăduicanonică a Bisericii-m am e, Biserica Ortodoxă Română.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t dă cuvântul, în conti■oare, P. S. Episcop P etru de Bălţi, care, cu em oţie în glas, se adresează
erlor prezenţi spunând :
«Tim purile, care ne-au fost m ulte decenii potrivnice, ne-au îndej e r t a t cu tru p u l pe unii de alţii. Aceasta a fost cauza unor grele şi ne
spuse nem ulţum iri şi dureri pe care le-au tră it profund rom ânii orto
docşi din Basarabia. N e-a m ângâiat, în aceste grele încercări prin care
2 tre b u it să trecem , sim ţăm ântul adânc al u nităţii de neam, de lim bă
şi de credinţă cu fraţii noştri din ţară. Am sim ţit puterea rugăciunilor
şi veghei n eîn treru p te a fraţilo r noştri din ţară, am sim ţit dragostea
lor, chiar dacă aceasta n u a p u tu t fi m anifestată şi exprim ată în 
totdeauna.
S ituaţia poporului ortodox rom ân din B asarabia poate fi asem ănată
cu aceea a poporului evreu, care, tim p de patruzeci de ani a um blat
ţi a m ers prin pustie până a ajuns în P ăm ântul Făgăduinţei.
Astăzi a binevoit D um nezeu să găsim drum ul şi să venim la
m aica noastră, B iserica străm oşească, deşi a tre b u it să în fru n tăm ne
n um ărate piedici şi potrivnicii din p artea unora care ar fi tre b u it să
se afle ei înşişi în fru n te a lucrării şi luptei celei bune în care noi ne-am
angajat cu toate p uterile şi fiinţa noastră.
Ne-am întors acasă nu ca fiul cel pierdut, căci noi n-am cerut
niciodată p artea noastră de avuţie p e n tru a pleca departe în ţări străine,
ci am fost siliţi să trăim departe de neam ul şi credinţa noastră când
interese şi înţelegeri politice ale unor m ari puteri au decis p e n tru noi,
negându-ni-se d reptul elem entar la autodeterm inare naţională şi
bisericească.
Noi am răm as, chiar în aceste condiţii vitrege, fii buni şi loiali ai
neam ului şi Bisericii noastre, păstrân d u -n e nealterate graiul, credinţa
străb ună şi dragostea de glia străm oşească. De aceea şi sim ţim a tâ t de
puternic dragostea pe care o arătaţi faţă de noi, sentim entul nestăvilit
de apropiere şi, aş zice, de contopire cu care ne întâm pinaţi.
Prim iţi-ne, P rea Fericite P ărin te P atriarh , sub omoforul părintesc
al Prea Fericirii Voastre.
Fie ca această zi să devină un început al refacerii unităţii rom â
neşti în toate dim ensiunile sale dorite cu ardoare de toată suflarea
rom ânească de pretutindeni».
P rea Fericitul P ărin te P a tria rh a dat apoi cuvântul poetului Grigore
Vieru, m em bru al A dunării eparhiale de reactivare a M itropoliei
Basarabiei. Dom nia Sa a spus p rin tre altele :
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«Ceea ce ni s-au lu a t nouă, rom ânilor din B asarabia, adică sufle
tul, graiul, obiceiurile şi istoria, nu pot să crească la loc peste noapte.
S atan a cea roşie ştia bine ce face. Ea a lovit, în prim ul rând, în cre
dinţa şi graiul nostru. Ş ubrezindu-ne credinţa şi lim ba noastră, s-au
şubrezit tem eliile neam ului. Dacă a constatat că nu pot să ne dărâm e
nici cu forţa tancurilor, diavolul roşu a devenit m ai subtil şi a găsit
în bisericile noastre unii preoţi — să mă ierte D um nezeu — îndepărtaţi
de neam , care nu se află în slujba neam ului. Este adevărat şi dureros,
în acelaşi tim p că, la ora actuală, cele două păm ân tu ri rom âneşti au
doi preşedinţi. Insă D um nezeu e unul singur şi cât nu vom avea o sin
gură Biserică a neam ului şi un singur conducător, nu va fi pace pe
acel pătim it Prut».
în continuare, poetul G rigore V ieru prezintă A pelul Ligii culturale
p e n tru U nitatea R om ânilor, dom nia sa fiind preşedintele filialei acestei
in stitu ţii p en tru B asarabia şi Bucovina. «Liga culturală p e n tru U nitatea
Rom ânilor, spune poetul, s-a născut eu peste un veac în urm ă din
sfânta năzuinţă de a apăra credinţa, limba şi destinul rom ânilor din
T ransilvania şi m om entele dram atice ale încercării de deznaţionalizare
a acestora, acţiune pusă la cale de conducerea austro-ungară. In con
diţiile răpirii din nou a Basarabiei şi Bucovinei, revigorata noastră Ligă
culturală îşi desfăşoară acum bătălia decisivă pe vechile păm ânturi
străm oşeşti de la ră să rit şi m iazănoapte, barbar chinuite în această
epocă a istoriei.
Susţinem răspicat cererea M itropoliei B asarabiei sub oblăduirea
P atriarh iei Rom âne şi sprijinim acţiunile F răţiei P reoţilor Rom âni
aflaţi, ca întotdeauna, şi pe aceste m eleaguri, în fru n tea neam ului.
A luat cuvântul, în continuare, P. C. Pr. Ion Ieşanu, protopop de
C ălăraşi : «Consider, a spus P. C. Sa, că această zi de sărbătoare va
răm âne înscrisă cu roşu în calendarul Bisericii O rtodoxe Române,
p e n tru că ea ne-a apropiat de patria-m am ă. Am v en it aici cu Chişinăul
şi cu întreaga B asarabie, ţa ra de peste P rut, p e n tru a ne întoarce cu
B ucureştiul şi cu Ţ ara întreagă. Aş v rea să ream intesc întâm plarea de
acum câţiva ani când un mic avion sportiv condus de un tân ă r neam ţ
a aterizat chiar în P iaţa Roşie din Moscova trecând p rin toate barierele
şi sistem ele de supraveghere şi sem nalizare suprasofisticate ale A rm atei
Roşii. Iată acum, şi noi străpungem barierele şi interdicţiile Moscovei,
nu cu un avion, ci cu acest m are dar în suflet, care ne-a adus la Bucu
reşti să rupem lanţurile care ne înconjoară».
P. C. Pr. P etru B uburuz, decanul Facultăţii de teologie din cadrul
U niversităţii din Chişinău, a spus în cuvântul său : «D atorită conducerii
ei, Biserica O rtodoxă din B asarabia a ajuns în prezent în tr-o situaţie
dificilă p en tru că în conducerea Arhiepiscopiei de la C hişinău se află
persoane care se opun ideii de unire cu Biserica-m am ă, căutând oblă
duire şi supunere faţă de Moscova. Românii adevăraţi au ajuns să fie
persecutaţi şi um iliţi în propria lor ţară. Preoţii din M oldova de peste
P ru t su n t supuşi unor presiuni insuportabile, care m erg până la am e-
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jâri şi sancţiuni adm inistrative p en tru a-i determ ina să se supună
ritâţilo r bisericeşti subordonate P atriarh iei Moscovei, uitându-se cu
? ştiinţă că, in m ajoritatea lor absolută, credincioşii ortodocşi din
blica Moldova sunt rom âni, uitând că fiecare neam are d reptul de
Dum nezeu să trăiască şi să se roage în credinţa sa laolaltă, sub oblă(iaîrea autorităţii bisericeşti aleasă de ei, d intre fiii acelui neam.
Este ceea ce dorim şi noi rom ânii basarabeni. Dorim să aparţinem
ifisericii neam ului nostru, căreia i-au a p a rţin u t moşii şi străm oşii noştri,
• adevărată Biserică a lui Hristos, care să se conducă după canoane,
© Biserică în care preoţii şi credincioşii să fie fraţi între ei, iar creştinii
sâ se sim tă cu adevărat ocrotiţi».
A luat apoi cuvântul P. C. Pr. Ion C iuntu, protopop de Chişinău,
care a spus p rin tre altele : «Noi am devenit fiii «de departe» ai Bisericii-m am e, nu prin voinţa noastră ca fiul cel risipitor din S fânta Evan
ghelie. Noi am fost îndepărtaţi cu forţa de la sânul părintesc şi ne-am
înstrăinat prin pu terea altora, care ne-au adus unde nu ne-a fost voia.
Acum am descoperit drum ul de întoarcere către casa noastră, în care
revenim nu din pricina terorii şi prigoanelor la care ne supune I. P. S.
Vladim ir, ci din conştiinţa de creştini şi de rom âni. Ne considerăm fii
adevăraţi ai P atriarhiei Române, fii cărora li se cuvine inelul şi haina
de sărbătoare».
Dl. V alentin M ândâcanu, scriitor şi d ep u tat în Parlam entul Re
publicii Moldova, a spus : «Stalin ne-a spus nouă, basarabenilor, clar
şi răspicat : Gata, voi nu mai sunteţi rom âni, sunteţi moldoveni, adică
altfel de oameni, oricum — nu rom âni. S-a răspândit chiar teoria că
lim ba m oldovenească ar fi o lim bă slavă, radical deosebită de cea ro 
m ână, o lim bă care îşi are începuturile în lim ba latină. C uvântul rom ân
era interzis, im pronunţabil. Se făcea, prin toate mijloacele o asem enea
propagandă, încât noţiunea de rom ân a început să se asocieze, în m intea
oam enilor, cu noţiunea de fascist. Se spunea : rom ânii su n t răi şi ocu
panţi, ruşii su n t buni şi eliberatori. Astăzi părintele V ladim ir (arhi
episcopul V ladim ir, n.n.) decorează cu ordine ruseşti pe cei m ai în 
verşunaţi rusofoni, m em bri ai P arlam entului, care au o ură patologică
faţă de propriul lor popor. Satele noastre gem sub acelaşi călcâi bolşevic,
fiind conduse de aceiaşi preşedinţi de colhoz din rândul cărora foarte
puţini au conştiinţă rom ânească p en tru a putea să arate oam enilor ade
vărata cale de urm at. Ceilalţi sunt un produs al regim ului rusesc com u
nist, devotaţi tru p şi suflet Moscovei. Ei ne îndeam nă m ereu să ră 
m ânem în acest C.S.I. (C om unitatea S tatelor Independente, n.n.), care
este vechea U niune Sovietică... Oam enii sunt obişnuiţi să li se spună
«de sus» ce au de făcut. A r trebui să apară la televizor cineva din con(■ ducerea laică şi bisericească să le arate adevărul. D ar tocm ai cei aflaţi
cel mai sus în viaţa laică, preşedintele Snegur şi, în cea bisericească,
arhiepiscopul V ladim ir, nu num ai că nu fac nim ic pentru a opri această
molimă, dar, p rin acţiunile lor, încurajează rom ânofobia în loc să-i pună
capăt».
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Din cuvântul d-lui Ion Buga, doctor în istorie, m em bru al P a rla 
m entului Republicii Moldova, am reţin u t : «Neamul rom ânesc s-a for
m at şi a su p ravieţuit datorită Bisericii, în prim ul rând. Şi iată că duş
manii acestui popor s-au stră d u it să lovească a tâ t în u n itatea lui teri
torială, cât şi în cea spirituală. A tunci când, prin cârdăşia d intre cei
doi tâlh ari — H itler şi Stalin — au fost răp ite B asarabia şi nordul
Bucovinei, prin pactul R ibbentrop-M olotov, s-a fărâm iţat nu num ai
terito riu l Rom âniei, dar şi Biserica Română. După o perioadă în care
era interzis să vorbim despre consecinţele acelui pact, astăzi istoria ne
obligă să spunem lucrurilor pe num e şi să contribuim la lichidarea
acestor consecinţe».
A u rm a t la cuvânt dl. Vladim r Beşleagă, prozator, m em bru al P a r
lam entului Republicii Moldova : «Ceea ce se întâm plă azi în Biserica
B asarabiei, a spus dom nia sa, este consecinţa politizării credinţei... Unul
d in tre deputaţii m oldoveni im puta preşedintelui R epublicii lipsa unei
poziţii ferm e faţă de cele două tendinţe din Biserica B asarabiei, ceea
ce a r provoca, după opinia acestui deputat, reizbucnirea războiului.
A stfel se acredita ideea că războiul de la N istru n-a fost declanşat de
forţele im perialiste com uniste, ci de cei ce apără ideea u nităţii noastre
naţionale. Forţele care au reu şit să-l orienteze pe Elţân spre C hina şi
nu spre Europa, spre civilizaţie, am eninţă că, dacă nu vom in tra în
acest im periu, vor declanşa din nou acţiuni m ilitare».
în continuare, a luat cuvântul P. C. Pr. Sim ion Felecan de la una
din parohiile rom âneşti din M iinchen (R. F. Germ ania), care a spus :
«Este obiceiul ca, de Sfintele S ărbători, fiii să se întoarcă în casa pă
rin ţilo r pentru a se bucura îm preună şi pentru a-şi îm prospăta forţele.
T răim un ceas al clarificărilor, al reaşezării lucrurilor în m atca lor fi
rească, în tr-o deplină rânduială, mai cu seamă pentru rom ânii care
trăiesc în afara g raniţelor ţării, care, căutându-şi obârşiile, descoperă,
altfel nu se putea, B iserica-m am ă. F raţii noştri din B asarabia luptă din
răsputeri, cu arm ele spiritu alităţii rom âneşti, să se em ancipeze de sub
tu tela unei Biserici străine, care nu i-a iubit şi nu i-a înţeles niciodată.
Ei trec P ru tu l p en tru a afla oblăduire şi dragoste părintească în Bise
rica O rtodoxă Rom ână. O situaţie sim ilară trăiesc şi rom ânii din diaspora Europei de vest, care au de în fru n ta t o tendinţă de acaparare din
p artea altor Biserici Ortodoxe. A cestea năzuiesc să-şi extindă ju ris
dicţia şi asupra unor parohii ortodoxe rom âne, ceea ce, în parte, le-a
şi reuşit. Paralel cu dorinţa rom ânilor ortodocşi din B asarabia de a-şi
reactiva M itropolia, se înregistrează şi dorinţa rom ânilor din Europa
centrală de a se înfiinţa M itropolia O rtodoxă Rom ână cu sediul în
G erm ania. Am venit «să colindăm» cu sufletul cu ra t şi ne întoarcem
cu traista doldora de bunătăţi spirituale, cu dorinţa de a ne întâlni cu
toţii în v a tra străm oşească a aceleiaşi Biserici mame».
A luat cuvântul venerabilul preot Gheorghe Cunescu, distins căr
tu ra r şi istoric literar. Cu em oţie în glas, P. C. Sa a spus : «Reprezint
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gen eraţia U nirii de la 1918, generaţia m arilor îm pliniri rom âneşti în
pian naţional şi bisericesc. S unt fericit să salu t astăzi pe solii B asara
biei reînnoite, sosiţi la B ucureşti p en tru a căuta, încă o dată, u n itatea
bisericească a tâ t de m ult râvnită. G ândul şi dorul ne-au fost totdeauna
la fraţii de peste P rut. întâm pinăm acum o a doua U nire pe care o în 
făptuieşte Biserica».
încheindu-se luările de cuvânt, Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t roagă pe P. S. Episcop P e tru de B ălţi să prezinte, Sinodului
P erm anent şi persoanelor prezente, docum entele oficiale adoptate de
A dunarea eparhială de la C hişinău şi pe care delegaţia a fost îm p u ter
nicită să le prezinte conducerii Bisericii O rtodoxe Române.
Astfel, a fost prezen tat Procesul-verbal, din 14 septem brie 1992,
de constituire a A dunării eparhiale, în care su n t consem nate şi cele
lalte h o tărâri organizatorice : com ponenţa A dunării, Comisiile de spe
cialitate, m em brii Consiliului ep arh ial şi ai Consistoriului, reprezentanţii
pentru A dunarea N aţională Bisericească etc.
Este prezentat, de asem enea, un al doilea proces verbal al A dunării
eparhiale în care se propune desem narea P. S. Episcop P e tru de Bălţi
ca locţiitor de m itropolit, până la rezolvarea sta tu ta ră a alegerii
titularului.
A u rm at apoi discutarea docum entelor prezentate, după care
m em brii Sinodului Perm anent, ceilalţi m em bri ai Sfântului Sinod, care
au fost de faţă, au stabilit u rm ătoarele :
— Se ia act de S ta tu tu l de organizare şi funcţionare a M itropoliei
Basarabiei, autonom ă şi de stil vechi, cu reşedinţa în C hişinău ;
— Confirm ă A dunarea eparhială, constituită la 14 septem brie 1992,
a M itropoliei B asarabiei, autonom ă şi de stil vechi, precum şi pe re 
prezentanţii acestei M itropolii, — delegaţi în A dunarea N aţională Bi
sericească, — precum şi Consiliul eparhial şi Consistoriul eparhial ;
— în acelaşi tim p, Sinodul P erm an en t binecuvântează reactivarea
M itropoliei B asarabiei de stil vechi din R epublica Moldova ca M itro
polie autonom ă, sub oblăduirea canonică a S fântului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Române.
Sinodul P erm anent a confirm at, de asem enea, pe P. S. Episcop
P etru ca m em bru al Sfântului Sinod şi ca locţiitor de m itropolit al M i
tropoliei B asarabiei, până la alegerea sta tu ta ră a titularului.
în continuarea discuţiilor din cadrul şedinţei Sinodului P erm anent
s-a h o tărât adoptarea unui docum ent care să consfinţească im portantele
h otărâri adoptate cu acest prilej.
în consecinţă, la rugăm intea P rea F ericitului P ărin te P a tria rh
Teoctist, P rea Sfinţitul Episcop Nifon Ploieşteanul, secretarul S fântului
Sinod şi al Sinodului P erm anent, a d at citire textului proieetului-doeum ent, in titu la t A c t patriarhal şi sinodal al Patriarhiei Rom âne, privind
reactivarea M itropoliei B asarabiei, al cărui cuprins îl redăm în
continuare :
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Proiectatul «Act patriarhal
M itropoliei Basarabiei» :

şi

sinodal

in

legătură

cu

reactivarea

A C T P A T R IA R H A L Ş I S IN O D A L
AL PATRIARHIEI ROMÂNE
PRIVIND REACTIVAREA MITROPOLIEI BASARABIEI
AUTONOMA ŞI DE STIL VECHI,
CU REŞEDINŢA LA CHIŞINAU
Luminată de Sfântul Duh, Duhul A devărului, al Libertăţii şl al
Comuniunii (Ioan, 15, 2 6 ; II Corinteni, 3, 1 7 ; Eieseni, 4, 3), Biserica
O rtodoxă Română, «Mama spirituală a poporului român», răspunde cn
părintească şi frăţească dragoste dorinţei sfinte a fraţilor noştri de
peste P rut şi cererii scrise, din 14 septem brie 1992, a A dunării epar
hiale de constituire, prezidată de Prea Sfinţitul Episcop Petru şi com
pusă din reprezentanţii preoţilor şi m irenilor dreptm ăritori români
din Republica M oldova, ca tradiţionala M itropolie O rtodoxă a Basara
biei să-şi reia activitatea sub oblăduirea canonică şi cu binecuvântarea
Slântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, mai ales că acesta n-a
recunoscut niciodată desfiinţarea M itropoliei Basarabiei.
Urmând hotărârilor sinodale ale Bisericii O rtodoxe Române din
24 septem brie, 27 noiem brie şi din 19 decem brie 1992, Patriarhia Ro
mână binecuvântează reactivarea M itropoliei Basarabiei, de stil vechi,
din Republica Moldova, ca M itropolie autonom ă, sub oblăduirea sa
canonică ; confirmă A dunarea ei eparhială constituită şi pe Prea Sfin
ţitul Episcop Petru de Bălti ca locţiitor de m itropolit al Basarabiei, până
la alegerea statutară a titularului. Astfel, Prea Sfinţitul Episcop Petru de
Bălţi, locţiitor de m itropolit al Basarabiei, devine membru al Sfântului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
De asem enea, toţi clericii şi păstoriţii lor, care sunt deja sau care
vor deveni membri ai M itropoliei Basarabiei de sub oblăduirea cano
nică a P atriarhiei Române, sunt clerici canonici şi credincioşi binecuvân
taţi şi, ca atare, orice sancţiune disciplinară bisericească Îndreptată
Îm potriva lor, pe m otivul apartenenţei Ia M itropolia Basarabiei, este
considerată nulă şi neavenită.
Prin reactivarea M itropoliei Basarabiei se săvârşeşte astăzi un act
sfânt de adevăr şi dreptate, care reîntregeşte plinătatea com uniunii de
credinţă străm oşească şi sim ţire românească, In acest an al mântuirii
1992, când a fost proclam at sfânt Ştefan cel M are, neînfricatul ocrotitor
ai întregii M oldove.
Sfânta M itropolie O rtodoxă a Basarabiei, care şi-a reluat activi
tatea, este o M i t r o p o l i e a u t o n o m ă , cu Statut propriu, condusă
de un sinod m itropolitan, având în frunte un mitropolit, iar fiecare
eparhie com ponentă are propria sa Adunare eparhială. M itropolitul şi
Sinodul său au toate drepturile prevăzute de Statutul propriu, de sfin
tele canoane şi de Statutul Bisericii Ortodoxe Române. Ca urm are, in
libertate, m itropolitul şi ceilalţi arhierei ai Sinodului m itropolitan al
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Basarabiei, fără vreo confirm are superioară, vor numi şi hirotoni dia
coni şi preoţi, vor rândui protopopi şi vor institui stareţi şi stareţe,
egum eni şi egum ene In sfintele m ănăstiri şi schituri din M itropolia Ba
sarabiei. De asem enea, ierarhii MitYopoliei Basarabiei vor acorda dis
tincţii şi ranguri clericilor şi m irenilor din eparhiile lor.
Preoţii şi diaconii vor pomeni la sfintele slujbe doar pe arhiereii
lor eparhioţi. Episcopii eparhioţi, sufragani, vor pomeni doar pe M tropolltul Basarabiei, iar M itropolitul Basarabiei va pomeni la slujbe
pe num e pe P atriarhul Bisericii O rtodoxe Române. Toţi arhiereii cano
nici ai M itropoliei Basarabiei sunt membri deplini ai Sfântului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Române şi se bucură de toate drepturile şi de toată
cinstea ca şi ceilalţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române. M itropolitul Basarabiei va avea tradiţionalul loc dc cinste in
rândul m em brilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Fiecare arhiereu eparhiot al M itropoliei Basarabiei sfinţeşte şi
sem nează antim ise pentru bisericile din eparhia sa şi adresează scrisori
pastorale de Sfintele Sărbători, şi cu alte prilejuri, clerului şi credin
cioşilor pe care-i păstoreşte.
M itropolia Basarabiei are dreptul să urm eze calendarul de stil
vechi, iar clericii ei îşi păstrează toate rangurile şi distincţiile pe care
le au.
In grija sa părintească şi frăţească faţă de M itropolia Basarabiei,
Patriarhia Română nu percepe nici un fel de contribuţii financiare din
partea M itropoliei Basarabiei, ci dim potrivă, la cererea ei, o va sprijini
în activitatea sa pastorală şi educativă.
Reactivarea M itropoliei Basarabiei ca m itropolie autonomă, sub
oblăduirea P atriarhiei Române şi Sn com uniune frăţească nem ijlocită cu
Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, a fost prevăzută şi, ca
atare, abordată in convorbirile dintre Prea Fericitnl Părinte Patriarh
T e o c t i s t al României şi Prea Fericitul Părinte P atriarh A 1 e x e i
al II-lea al Moscovei şi a toată Rusia, cu prilejul întâlnirii P atriarhi
lor şi Intâisfătătorilor Bisericilor O rtodoxe surori, la ConstantinopolIstanbul, în 15 m artie 1992. Prin urm are, ca mamă spirituală a tuturor
rom ânilor ortodocşi, Patriarhia Neam ului săvârşeşte azi, cu răspunderea
pe care o are în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, un act reparator
de adevăr şi dreptate istorică, precum şi o lucrare pastorală şi misio
nară, dorind, în acelaşi timp, să m enţină relaţii frăţeşti şi de conlucrare
cu toate Bisericile O rtodoxe surori, inclusiv cu Patriarhia M oscovei şi
a toată Rusia. N ădăjduim că ajutorul şi grija noastră părintească faţă
de M itropolia Basarabiei, vor contribui şi mai mult la apărarea şi în 
tărirea credinţei ortodoxe în faţa prozelitism ului seclar şi eterodox din
zilele noastre, îndreptat azi atât de cumplit îm potriva Ortodoxiei din
toată Europa răsăriteană.
De aceea, vom aduce la cunoştinţa tu tu ro r Bisericilor O rtodoxe
surori actul sfânt de grijă părintească şi de com uniune frăţească pe
care P atriarhia Română il săvârşeşte faţă de M itropolia Basarabiei din
Republica Moldova.

BISERICA ORTODOXA ROMANA
Cu sm erenie şi bucurie, rugăm pc Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt şi pe toti sfinţii să ocrotească şi să binecuvânteze M itropolia Ba
sarabiei, pentru ca lucrarea ei creştinească să fie spre slava lui Dum
nezeu şi m ântuirea fraţilor noştri clerici şi credincioşi, iubitori de
Hristos.
Dat in anul m ântuirii 1992, luna decembrie, ziua nouăsprezece, in
reşedinţa Patriarhiei Române din Bucureşti.
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
t DANIEL
M itropolitul M oldovei şi Bucovinei

f ANTONIE
M itropolitul A rdealului

t NESTOR
M itropolitul O lteniei

t NICOLAE
M itropolitul Banatului

t LUCIAN
A rhiepiscopul Tomisului

t VASILE
A rhiepiscopul Târgoviştei

t PIMEN
A rhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

f ANTIM
Arhiepiscopul D unării de Jos

+ Episcop PETRU
Locţiitor de M itropolit al M itropoliei
Basarabiei, A utonom ă şi de Stil Vechi

t GHERASIM
Episcopul Râmnicului

t EFTIMIE
Episcopul Romanului şi H uşilor
t ANDREI
Episcopul A lba Iuliei

f EPIFANIE
Episcopul Buzăului
t CALINIC
Episcopul A rgeşului
t IOAN
Episcopul O radiei

t TIMOTEI
Episcopul A radului, Ienopolei
şi H ălm agiului

t NIFON PLOIEŞTEANUL
Episcop-vicar P atriarhal

f JUSTINIAN
Episcopul Episcopiei O rtodoxe Române
a M aram ureşului şi Sătm arului

t ROMAN IALOMIŢEANUL
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei
Bucureştilor

f TEOFAN SINAITUL
Episcop-vicar P atriarhal

f CALINIC BOTOŞANEANUL
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei Iaşilor

t SERAFIM FĂGĂRĂŞANUL
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei Sibiului

f DAMASCHIN SEVERINEANUL
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei Craiovei

t GHERASIM PUTNEANUL
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor

t IRINEU BISTRIŢEANUL
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei Clujului.
V adului şi Feleacului

t IRINEU SLATINEANUL
A rhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului

| IOACHIM VASLUIANUL
A rhiereu-vicar al Episcopiei Romanului
şi Huşilor

t c a s ia n g ă l ă ţ e a n u l
A rhiereu-vicar al Episcopiei Dunării
de Jos

t EMILIAN BIRDAŞ
A rhiereu-vicar al Episcopiei A radului
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Proiectul A ctului p atriarh al şi sinodal este adoptat în unanim itate
âe către toţi cei prezenţi, el devenind docum entul oficial de reactivare a
M itropoliei basarabene.
Sinodul P erm an en t hotărăşte ca tex tu l acestui A ct p atriarh al şi
sinodal să fie trim is, spre inform are, însoţit de scrisorile de rigoare
Sanctităţii Sale Alexei al II-lea P a tria rh u l Moscovei şi al întregii Rusii
şi tu tu ro r conducătorilor Bisericilor O rtodoxe surori, precum şi factori
lor politici ai Republicii Moldova şi ai României.
In cadrul discuţiilor care au mai avut loc s-a hotărât, în unanim i
tate, ca A ctul patriarhal şi sinodal să fie adus la cunoştinţa publică, duClinică 20 decem brie 1992, în cadrul Sfintei L iturghii solem ne ce se va
săvârşi în catedrala patriarhală.
Dum inică, 20 decem brie 1992, sub protia Prea Fericitului Părinte
Patriarh T e o c t i s t s-a oficiat, în catedrala p atriarh ală din Bucureşti,
Sfânta L iturghie solem nă, la care au slu jit m em brii Sinodului P erm a
nent al Bisericii O rtodoxe Rom âne, alţi m em bri ai Sfântului Sinod,
precum şi P. S. Episcop P e tru de Bălţi, locţiitor de m itropolit al M itro
poliei B asarabiei, slujitorii catedralei patriarhale.
La sfârşitu l Sfintei L iturghii, în a lt Prea S finţitul M itropolit Antonie
al A rdealului a dat citire A ctu lu i patriarhal şi sinodal privind reacti
varea M itropoliei Basarabiei, după care Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t a ro stit urm ătoarea cuvântare :
Iubiţi credincioşi,
G reu se vor potoli em oţiile pe care le-am trăit noi, m em brii S fâ n 
tului Sinod, zilele acestea şi, îndeosebi, astăzi, îm preuna cu părinţii şi
fraţii noştri din M itropolia Basarabiei, în fru n te cu I.P.S. Petru, loc
ţiitor de m itropolit, şi cu toţi cei care ne-aţi înconjurat acum la Sfânta
Liturghie. Poate nu ne dăm seama îndeajuns, cei ce suntem martori,
aşa cum au fost m artori cei de la 1918 la A lba Iulia, de sfinţenia şi
însem nătatea m o m entului pe care îl trăim acum la S fânta Liturghie,
la această com uniune de credinţă şi de inim ă. A v e ţi în faţă m itropoliţii
şi episcopii ţării, dar aveţi în faţă fresca u n ităţii noastre spirituale cu
iraţii din Basarabia, pe P. S. Petru, slujind alături de noi la acest S fâ n t
A ltar în noua sa slujire, evidentă lucrare a D uhului Sfâ n t, «care pe
cele de lipsă le îm plineşte». D uhul S fâ n t ne-a dat puterea să slu jim pe
Hristos, Biserica şi N eam ul nostru. El ne ajută să biruim întunericul
şi păcatul şi să descoperim A devărul cel veşnic. El ne încredinţează cu
fiecare unire în rugăciune, cu fiecare îm părtăşire din acelaşi S fâ n t
Potir, că nu su n tem lăsaţi «orfani», p entru că «Hristos este cu noi până
la sfârşitul veacurilor». N ici o clipă din anii atâtor suferinţe şi u m i
linţe pricinuite de stăpânirea străină sau de dictatura com unistă n u aţi
fost orfani. Biserica N eam ului v-a iubit, s-a îndurerat şi s-a rugat
pentru toţi fiii ei de dincolo de P rut şi de pretutindeni. Prea iubitul
nostru frate părintele Petru, aşa tânăr cum îl vedeţi, ne-a im presionat
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şi pe noi, cei cu tâm plele albe, prin m aturitatea, înţelepciunea şi curajul
cu care a în fru n ta t în u ltim ii ani necazurile la care a fo st supus, ca şi
num eroşi credincioşi şi clerici d in Basarabia, doar p entru vina de a fi
român, de a vorbi rom âneşte şi a-şi iubi Mama — Biserica Ortodoxă
Română.
Ceea ce au făcut fraţii noştri din Basarabia, părinţii protopopi de
faţă, decanul Facultăţii de teologie de la Chişinău, părintele decan Petre
B uburuz, ven iţi îm preună cu dom nii deputaţi eparhiali, profesori şi slu
jitori ai culturii, m em bri ai P arlam entului din Republica M oldova, este
o lucrare de m are însem nătate istorică, este o îm plinire sfântă de reîn 
tregire a Bisericii şi a neam ului nostru. Aceasta a fo st cerută de decenii
de jertfe. Jertfa p en tru credinţă, adevăr şi dreptate aduce învierea,
bucuria şi biruinţa asupra întunericului.
Reactivarea M itropoliei Basarabiei, gândită după m u lte frăm ântări
şi rugăciuni s-a în fă p tu it la Chişinău, în mod statutar şi canonic, de
către reprezentanţii clerului şi credincioşilor, constituiţi în A dunare bi
sericească, exam inată de S fâ n tu l Sinod P erm anent cu participarea ie
rarhilor de fa ţă ; lucrarea, astfel întocm ită de forul statutar al M itro
poliei, a fo st găsită vrednică de aprobare, aşa cum aţi auzit din A c t u l
p a t r i a r h a l şi s i n o d a l .
Prin aceasta nu ne-am gândit şi n u ne gândim să nesocotim şi să
supărăm altă Biserică Ortodoxă soră. Dim potrivă, noi îi respectăm pre
rogativele canonice, p entru credincioşii ortodocşi ruşi, dar n u şi dreptul
de a stăpâni şi cârm ui sanctuarul nostru românesc, conştiinţa naţională
şi religioasă a urm aşilor vitejilo r lui Ş tefa n cel Mare şi Sfânt. Fiecare
Biserică, p o trivit rânduielilor statornicite de canoanele Sfin ţilo r Apos
toli, păstoreşte in lim itele naţiunii pe care această Biserică este chemată
să o slujească. A utoritatea ei canonică se poate întinde, aşadar, pe lângă
teritoriul geografic, şi acolo unde se află poporul lui D um nezeu care
are aceeaşi naţionalitate ca şi poporul pe care aceasta îl slujeşte. S tă 
pâniţi de acelaşi duh frăţesc faţă de Biserica Ortodoxă Rusă respectăm
credinţele tuturor, inclusiv credinţa ruşilor din Basarabia. Socotim că tot
în spiritul adevărului, care ne face liberi, românii de peste P rut su n t
fiii B isericii-m am e de la 1401, când dom nitorul A lexandru cel B un a
întem eiat M itropolia Ţării M oldovei. în mod legal, nim eni nu poate
nega dreptul m am ei asupra fiilor ei, precum iarăşi nim eni nu poate
răpi calitatea de fiu , prin înlocuirea m am ei cu o mam ă vitregă. Nici
chiar legile firii nu adm it aşa ceva. Cu atât m ai m u lt rânduielile B i
sericii. După cum ştim din S fâ n ta Scriptură, S fin ţii A postoli au fost
trim işi de M ântuitorul Hristos să predice cuvântul lui D um nezeu nea
m urilor, chem ate să aducă în faţa Lui slava şi cinstea lor (Apoc. 21,
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j. Se ştie bine acum că S fâ n tu l A postol A ndrei ne este părintele
duhovnicesc p rin vestirea S fin te i Evanghelii străm oşilor noştri.
Fraţii noştri basarabeni, din aceeaşi tulpină, vibrând cu aceeaşi
", închinându-se în acelaşi grai cu noi şi la acelaşi altar la care
închinat A lexa n d ru cel B un, Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t şi toţi voiei, nu puteau fi pedepsiţi pe veci, în întunecata înstrăinare, să răă rupţi de neam . N -ar fi fost după adevăr şi dreptate să rămână
iferenţi, Doamne fereşte, la dorinţele lor arzătoare de a se regăsi la
m l Bisericii străm oşeşti. După cum am mai spus, S fâ n tu l Sinod s-a
R e o c u p a t neîncetat de soarta bisericească în care au fost aruncaţi prin
m m z fraţii noştri de peste Prut. A n i de-a rândul, dar mai cu seamă în
diurnii trei ani, cărţi de slujbă, B iblii, obiecte bisericeşti şi alte ajutoare,
a m ştiţi, au fost trim ise credincioşilor din Basarabia, ca şi celorlalţi
p n îi români din lum e. A v e m parohii rom âneşti şi în alte ţări, aparţimând duhovniceşte de Patriarhia Română, cum au aproape toate B ise
ricile Ortodoxe. Cu atât m ai m u lt în situaţia de faţă, când pe noi cei
dzn dreapta şi din stânga P rutului, nu num ai «podul de flori» ne
v ie ş te , ci m ai cu seamă neam ul, lim ba, credinţa şi jertfele înaintaşilor.
Din nefericire, istoria încă este nedreaptă cu noi. Deşi fraţi de o m am ă,
suntem totuşi două state rom âneşti, cu hotare stabilite prin pactul de
tristă m em orie R ibbentrop-M olotov, cu urm ări atât de dureroase p en 
tru neam ul nostru. Credinţa, însă, şi legăturile între fraţi pot dăinui
deasupra hotarelor im puse de străini. A şa le-au păstrat înaintaşii cu
jertfe de vieţi. In num ele acestor jertfe , su n tem îndatoraţi să răspun
dem cu inim ă şi cu dragoste de frate cererii de reactivare a M itropoliei
Basarabiei, existentă cu roade nepieritoare până la năvălirea armatelor
ruseşti şi cotropirea acestei părţi din Ţara lui Ş tefa n cel Mare şi Sfânt.
X u ne-ar fi iertat istoria în veci, dacă n u făceam acest pas de reîntre
gire a credinţei. Această hotărâre a fost de la D um nezeu, după drep
tatea cuvenită neam ului nostru românesc. S fâ n tu l Sinod a răspuns, ast
fel, la dorinţele credincioşilor, la dorinţele clerului şi, de bună seamă,
la dorinţele noastre ale tuturor celor care trăim la sânul m am ei noastre,
Sfânta Biserică Ortodoxă Română.
Să păstrăm aceste clipe în suflete, iubiţi credincioşi,şi să ne rugăm
ca D um nezeu să-i dea m ai departe curaj P.
S. Episcop Petru, pe care
îl aşteaptă şi m u lte necazuri. Nici noi nu suntem scutiţi de greutăţi.
Dar atunci când greutăţile se suportă îm preună, atunci când braţul se
apropie de braţul fratelui şi
necazurile şi greutăţile se suportă mai
u ş o r ; iar atunci când rugăciunile tuturor fraţilor se îm pletesc în aceeaşi
râvnă şi D um nezeu ne ascultă şi ne ajută m ai m ult. Să ne rugăm B u 
nului D um nezeu ca lucrarea de astăzi, care s-a pecetluit cu D uhul
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Sfânt, să aducă sănătate şi bucurie întregii obşti creştineşti şi tuturor
rom ânilor de pretutindeni.
Astăzi, când noi su n tem încă în lum ina sfinţilor m artiri ai credin
ţei, ai libertăţii şi ai adevărului, când suntem în lum ina Bisericii noastre
străm oşeşti, în anul când l-am canonizat pe Ş tefa n cel Mare şi lucrarea
lui şi îl avem ca sfâ n t în calendarul nostru, D um nezeu a v ru t ca Ba
sarabia să se îndrepte acum , ca una din cele m ai năpăstuite şi dorite
fiice ale neam ului, către ocrotirea duhovnicească a Bisericii-m am e.
Să ne rugăm cu toţii ca B unul D um nezeu să întărească lucrarea
şi curajul P. S. Episcop P etru în strădania pe care o are de dus de aci
înainte, în norii întunecaţi de zâzanii, m ulte străine şi de S fânta Evan
ghelie şi de neam , ca şi de ceea ce trebuie să fie p entru om valoare n e 
muritoare. Să nu ne fie frică de răutatea lum ii. însuşi M ântuitorul ne în 
credinţează despre acea sta ; «In lum e necazuri v e ţi avea dar îndrăzniţi.
Eu am biruit lum ea» (Ioan 16, 3). In toate strâm torările, M ântuitorul
Hristos, cel care ne-a iubit, ne arată biruitori» (Rom. 8, 37).
Prea S fin ţite Părinte P etru şi iubiţi fraţi din Basarabia, iată, cre
dincioşii care su n t de faţă, in rândul cărora se află tineri şi copii, prin
prezenţa lor, prin lacrimile lor pe care le-am văzut, prin gândurile lor
de ataşam ent pe care le-am auzit în şoaptele rugăciunilor, au consfinţit
şi ei A c t u l p a t r i a r h a l ş i s i n o d a l . A ţi d evenit m em bru al
S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, ca ierarh locţiitor de m i
tropolit al Basarabiei, Vă vo m sta în ajutor îm preună cu clerul şi cre
dincioşii, nu num ai cu dragostea şi rugăciunile noastre, ci şi cu ceea
ce se cuvine să îm plinim , p entru că această parte integrantă a neam u
lui nostru românesc să prospere şi să se aşeze unitatea deplină intre
cei din stânga şi din dreapta P rutului şi între rom ânii de pe m alurile
N istrului, care, de asemenea, su n t supuşi la grele suferinţe. Maica D om 
nului, Sfâ n tu l Ş tefa n cel Mare, C uviosul D im itrie cel Nou, la care ne-am
închinat astăzi, să vă fie pururea în ajutor şi frăţiilor voastre şi nouă
celor de aici. Duceţi clerului şi credincioşilor de peste P ru t şi tuturor
fraţilor rom âni — m ânaţi de vitregiile neam urilor dincolo de N istru —,
dragostea şi nădejdea noastră în vrednicia lor de a fi vlăstare roditoare
ale Bisericii şi N eam ului nostru. îm preună cu S fâ n tu l A postol Pavel să
m u lţu m im totdeauna D um nezeului nostru «pentru harul lui D um nezeu,
dat nouă în Hristos Iisus. Căci în tru El ne-am îm bogăţit deplin întru
toate, în tot cuvântul şi în toată cunoştinţa» (cf. I Cor. 1, 4—5) — Prea
Sfânta şi de viaţă dătătoarea Treim e să mângâie inim ile noastre şi să
ne întărească, la tot lucrul şi cuvântul cel bun».
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A rostit, apoi, un adânc şi cuprinzător cuvânt Prea S finţitul Epis
cop Petru, locţiitor de m itropolit al M itropoliei Basarabiei. P rea Sfinţia
S a a spus, p rin tre altele :
«Noi am v en it acasă p e n tru că niciodată nu ne-am sim ţit departe
p afară din această casă, p en tru că în d ep ărtarea trupească nu a anulat
■âdodată com uniunea sp iritu ală în care am tră it cu cei de un neam
p de o lege creştină. A ceasta nu a în cetat să existe. D im potrivă ! Cu cât
iDcercau mai m ult şi mai stă ru ito r potrivnicii să ne îndepărteze de
fraţi, cu a tâ t dorul de cei de un neam şi de o credinţă devenea m ai pu
ternic, cerându-şi neîncetat d reptul la îm plinire. Am avut întotdeauna
conştiinţa că aparţinem neam ului rom ânesc, p en tru că lim ba cea mai
dragă şi mai apropiată nouă a fost lim ba rom ână, «limba vechilor ca
zanii», cum spune poetul, lim ba folosită în biserici şi în casele credin
cioşilor la slujbele creştineşti. P otirul din care ne îm părtăşim este ace
iaşi potir din care se îm părtăşesc toţi fraţii noştri rom âni, care m ăr
turisesc aceeaşi lege ortodoxă, cinstind şi trăind aceleaşi datini creşti
neşti, aceiaşi sfinţi înscrişi în calendarul evlaviei rom âneşti.
P ărerea mea este că fiecare neam are d reptul şi libertatea să tră 
iască îm preună cu ai săi, în aceeaşi Biserică naţională, credinţa orto
doxă pe care o m ărturiseşte şi o susţine prin fapte şi virtu ţi care-i su n t
specifice, constituind zestrea sa spirituală pe care o va aduce în cetatea
M ielului, lum inată de slava lui D um nezeu (Apoc. 21, 23, 26).
De aceea noi nu putem pretinde că ruşii din B asarabia să vină în
Biserica O rtodoxă Rom ână dacă nu le este voia. Deşi dacă doresc
aceasta, noi îi prim im cu braţele deschise p e n tru că un popor a tâ t de
încercat ca cel rom ân va şti să în lătu re barierele şi discrim inările care
ar putea să se ivească în calea apropierii popoarelor prin credinţă.
în încercările p rin care a tre b u it să trec până nu dem ult, am sim ţit
şi am avut întotdeauna sp rijinul şi îm bărbătarea ierarhilor Bisericii
Ortodoxe Române, îndeosebi ale Prea F ericitului P ărinte P a tria rh
Teoctist şi ale în a lt P rea S finţitului M itropolit Daniel al Moldovei şi
3ucovinei, pe care i-am sim ţit ca pe nişte fraţi mai mari, care m i-au
stat şi îmi stau în ajutor.
P e n tru toate acestea şi p en tru dragostea pe care ne-o a ră taţi în
această sfântă zi a întoarcerii noastre această, vă m ulţum esc tuturor».
D ocum entul c a re va in tra în isto rie sub num ele de «Act p a triarh a l
şl sinodal al P a tria rh iei R om âne p rivind rea c tiv a re a M itropoliei B asa
rabiei, autonom ă şi de stil vechi, cu reşe d in ţa la C hişinău» este,
înainte de toate, tem eiul canonic şi sta tu ta r al reactivării M itropoliei
Basarabiei şi al prim irii acesteia sub oblăduirea canonică a Bisericii
Ortodoxe Române, devenind parte com ponentă a P atriarhiei Române.
în A ctul patriarhal şi sinodal se ara tă în prim ul rând, că reacti
varea M itropoliei Basarabiei este lucrarea credincioşilor şi clerului din
istorica provincie rom ânească a B asarabiei, num ită acum R epublica
Moldova. Decizia reactivării M itropoliei B asarabiei a fost luată, în mod
canonic şi statu tar, în cadrul A dunării eparhiale de constituire şi reacti
vare. Această A dunare eparhială a fost convocată şi prezidată de un
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ierarh, P.S. P etru, episcop de Bălţi. A dunr.area eparhială a fost alcă
tu ită din reprezentanţii legitim i ai clerului şi credincioşilor din R epu
blica Moldova. A ceştia au hotărât, fără nici o ingerinţă sau influenţare
din afară, reactivarea M itropoliei Basarabiei.
M embrii A dunării eparhiale de constituire nu au în fiin ţa t M itro
polia Basarabiei, p e n tru că aceasta a existat fără încetare, Biserica
O rtodoxă Rom ână nerecunoscând niciodată desfiinţarea ei. Canonul 120
al Sinodului de la Cartagina (419) prevede că, niciodată şi sub nici un
motiv, un episcop, in diferent de gradul şi de rangul s(u, nu poate
cotropi popoare care nu aparţin scaunului său, năvălind asupra acelor
popoare şi neţinând seam a că aceste popoare ap arţin altor episcopii.
Orice extindere de jurisdicţie canonică nu poate fi acceptată decât prin
h o tărârea celorlalţi episcopi. «Ş i toţi care au făcut aceasta, dacă nu se
va soluţiona problem a în adunarea episcopilor, ci se ceartă din această
pricină, să se îndepărteze de acolo acela care se va dovedi că... a făcut
năvălire (asupra popoarelor).
Or, se ştie prea bine că aşa-num ita jurisdicţie a P atriarh iei Mosco
vei asupra eparhiilor rom âneşti din Basarabia, nordul Bucovinei şi
ţin u tu l H erţa a fost urm area cotropirii acestor provincii rom âneşti de
către trupele sovietice ca urm are a pactului încheiat de cei mai m ari
dictatori ai secolului nostru : S talin şi Hitler. A ceasta nu poate fi o
bază p e n tru extinderea jurisdicţiei P atriarhiei Moscovei asupra unor
eparhii istorice rom âneşti.
Canonul 2 al Sinodului II ecum enic, prevăzând că se vor ivi
situaţii de extin d eri a unor jurisdicţii, altfel decât pe cale canonică, p re
cizează : «Episcopii să n u-şi întindă jurisdicţia dincolo de dioceza lor,
nici să facă tulburări în biserici ci, potrivit canoanelor, episcopul
A lexandriei să cârmuiască num ai Egiptul..., episcopii din A sia num ai
Bisericile din Asia, cei din P ont num ai pe acelea ale P ontului şi cei din
Tracia num ai pe cele ale Traciei». M utatis, m utandis, P a tria rh ia Mosco
vei nu are d reptul canonic de jurisdicţie asupra Bisericilor altor nea
m uri, m ai ales că acestea au fost încorporate în U niunea Sovietică prin
forţări silnice. Un exem plu concludent îl oferă Biserica Georgiei, ţară
încorporată U niunii Sovietice, dar care şi-a p ă stra t autocefalia şi auto
nom ia, pe baza organizării sale naţionale, fără ca p a triarh u l Moscovei
şi al întregii Rusii să-şi extindă jurisdicţia asupra ei.
De aceea, A ctu l patriarhal şi sinodal face precizarea n e c e s a ră :
«Prin reactivarea M itropoliei Basarabiei se săvârşeşte u n act sfânt de
adevăr şi dreptate». V iaţa bisericească din această p arte de păm ânt
rom ânesc in tră în n orm alitate p en tru că astfel, «se reîntregeşte plină
tatea com uniunii de credinţă strămoşească şi sim ţire românească».
P rim ind sub oblăduirea sa canonică M itropolia Basarabiei, Biserica
O rtodoxă R om ână vine în întâm pinarea cererii exprese a clerului şi
credincioşilor basarabeni, rom âni de totdeauna, care, în fru n te cu
episcopul lor, au decis să solicite aceasta Bisericii-m am e. Ei şi-au m ani-
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au fost sm ulşi prin violenţă şi silnicie.
P atriarh ia Rom ână îşi exercită drep tu rile sale canonice procedând,
hotărâri sinodale luate la 24 septem brie, 27 noiem brie şi 19 decem 1992, la binecuvântarea reactivării M itropoliei B asarabiei sub oblăa Bisericii O rtodoxe Rom âne, şi la confirm area A dunării eparhiale
reactivatei M itropolii a B asarabiei. P rea S finţitul Episcop Petru de
Iţi este, de asem enea, confirm at ca locţiitor de m itropolit al B asaraupână la alegerea statutară a titularului». El devine m em bru al
S d in tu lu i Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
M itropolia B asarabiei cuprinde, în titlu l său oficial, precizarea că
autonomă. Aceasta înseam nă, în prim ul rând, că are un S ta tu t
jro p riu . Este condusă de un Sinod m itropolitan având în fru n te un
K iiropolit. A cest sinod este alcătuit din episcopii şi arhiereii canonici ai
celorlalte episcopii alcătuitoare ale M itropoliei. «M itropolitul şi Sinodul
au toate drepturile prevăzute de S ta tu tu l propriu, de sfintele ca'loane şi de S ta tu tu l Bisericii O rtodoxe Române».
«Toţi arhiereii canonici ai M itropoliei Basarabiei su n t m em bri
deplini ai S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii O rtodoxe Române». Ei se bucură
«ie aceeaşi cinstire şi de aceleaşi d rep tu ri ca toţi ceilalţi m em bri ai Sfân
tului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne p en tru că M itropolia B asarafecei se cuprinde în P a tria rh ia Rom ână, alături de celelalte cinci M itro
polii alcătuitoare ale acesteia în sensul articolului 5 din S ta tu tu l p entru
crganizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române.
P rin consens şi înţelegere a situaţiei speciale, create p rin in tro 
ducerea stitlu lu i vechi în eparhiile rom âneşti din Basarabia, Bucovina
de nord şi ţin u tu l H erţa odată cu ocuparea lor de către sovietici, M itro
polia Basarabiei va folosi calendarul vechi, neîndreptat. A cest fapt este
consem nat chiar în titlu l oficial al reactivatei M itropolii a Basarabiei.
Este binecunoscut că, în O rtodoxia contem porană, su n t şi alte Biserici
care nu a adoptat calendarul în d rep tat şi, cu toate acestea, O rtodoxia
nu s-a dezbinat.
R eactivarea M itropoliei B asarabiei a fost luată în discuţie în convorbirile care au avut loc în tre P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist
a. Rom âniei şi S anctitatea Sa, P a tria rh u l Alexei al II-lea al Moscovei
şi a toată Rusia, cu p rilejul în tâln irii P atriarh ilo r şi In tâistătăto rilo r
Bisericilor O rtodoxe surori, la Constantinopol (Istanbul), în 15 m ar
tie 1992.
P rin prim irea sub oblăduirea sa canonică a reactivatei M itropolii a
3asarabiei, P a tria rh ia R om ână consideră că s-a săvârşit, «un act repa
rator de adevăr şi dreptate istorică, precum şi o lucrare pastorală şi
riisionară» şi «doreşte, in acelaşi tim p, să m enţină relaţii frăţeşti şi de
conlucrare cu toate Bisericile Ortodoxe surori, inclusiv cu Patriarhia
Moscovei şi a toată Rusia».
3
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C oncepută ca o restabilire a dreptului neam urilor la autodeterm i
n are jurisdicţională şi canonică şi de apartenenţă la Biserica-m am ă,
deci a neam ului său, reactivarea M itropoliei B asarabiei, desfiinţată fără
tem ei canonic în urm a ocupării samavolnice a terito riu lu i său jurisdicţional, nu poate şi nu trebuie să fie m otiv p e n tru ivirea vreunor neînţe
legeri sau dispute în tre cele două Biserici surori : B iserica Ortodoxă
Rom ână şi Biserica Rusă.
O dată cu denunţarea pe plan politic a tra tatu lu i H itler-Stalin,
sup ran u m it după num ele celor doi m iniştri de ex tern e ai Germ aniei
naziste şi Rusiei com uniste şi «Pactul Ribbentrop-M olotov», şi vechile
jurisdicţii ap ăru te ca urm are a unor astfel de îm p reju rări istorice şi, în
consecinţă, necanonice în ce-i priveşte pe creştinii ortodocşi rom âni din
teritoriile care şi-au dobândit independenţa, după prăbuşirea im periului
sovietic, devin nule şi lipsite de orice justificare, deoarece întoarcerea!
fiilor şi fiicelor la p ărinţii lor este un proces natural, căruia nu i s«
poate opune nim eni şi nimic.
Procedând în conform itate cu norm ele canonice şi cu practica
statornicită în Biserica O rtodoxă, P atriarh ia Rom ână a purces la încunoştiinţarea «tuturor Bisericilor O rtodoxe surori» asupra «actului sfânl
de grijă părintească şi de com uniune frăţească pe care Patriarhie
Română îl săvârşeşte faţă de M itropolia Basarabiei din Republici
Moldova».
Clericii din M itropolia B asarabiei «işi păstrează toate rangurile şi
distincţiile pe care le au». Precizarea din A ctul patriarhal este necesari
p entru că, în tim pul c â t s-au aflat sub jurisdicţia P atriarh iei Moscove
şi a întregii Rusii, clericii din Republica Moldova au p rim it distincţii ş
ran g u ri specifice, dar p e n tru m erite reale. A cestea răm ân valabile, iai
P a tria rh ia R om ână le recunoaşte.
Deoarece p u tea să-şi facă loc prim ejdia ca ierarhii de obedienţi
rusă să sancţioneze, prin abuz, pe clericii şi credincioşii M itropolie
B asarabiei, în A ctu l patriarhal şi sinodal se face o im portantă precizau
şi anum e : «Clericii şi păstoriţii lor, care su n t deja sau vor deven
m em bri ai M itropoliei Basarabiei de sub oblăduirea canonică a Patriar
hiei Rom âne, su n t clerici canonici şi credincioşi binecuvântaţi şi, ct
atare, orice sancţiune disciplinară bisericească îndreptată îm potriva lor
pe m o tivu l apartenenţei la M itropolia Basarabiei, este considerată nuli
şi neavenită».
P atriarh ia Rom ână, S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Românt
A utocefale oferă tu tu ro r clericilor şi credincioşilor din M itropolia Basa^
rabiei întreaga protecţie datorată ca urm are a oblăduirii canonice sul
care reactivata M itropolie se află din m om entul prim irii ei în compo
nenţa P atriarh iei Române.
Sem nul clar şi categoric al revenirii M itropoliei B asarabiei sul
oblăduirea canonică a Bisericii O rtodoxe Rom âne este pom enirea )
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sfintele slujbe, a num elui P atria rh u lu i Bisericii Ortodoxe Rom âne, de
târre m itropolitul Basarabiei.
Deoarece în tim pul ocupaţiei sovietice şi chiar după aceea, eparhiile
rom âneşti din stânga P ru tu lu i, erau îndatorate să susţină P a tria rh ia
Moscovei şi întregii Rusii prin contribuţii băneşti, A ctul patriarhal şi
sinodal face precizarea că «Patriarhia Rom ână nu percepe nici un fel
de contribuţie financiară din partea M itropoliei Basarabiei, ci, dim po
trivă, la cererea ei, o va sprijini in activitatea sa pastorală şi educativă».
A jutorul P atriarh iei Rom âne faţă de nevoile de carte bisericească,
teologică şi creştină ale rom ânilor din B asarabia, nordul Bucovinei şi
din ţin u tu l H erţa, s-a m anifestat, în lim itele admise de autorităţile
sovietice şi de auto ritatea bisericească de la Moscova şi înainte de
apariţia R epublicii M oldova ca sta t independent. Dar această acţiune
aiât de im portantă a dobândit dim ensiuni im presionante mai ales după
acordarea unor libertăţi religioase de către G orbaciv şi, în continuare,
după obţinerea independenţei de către R epublica Moldova. Dar, în noile
condiţii ale reactivării M itropoliei Basarabiei, ajutorul P atriarh iei
Române în ce priveşte sarcinile acesteia în direcţia desfăşurării unei
activităţi pastorale, m isionare şi de educaţie creştină a tinerei generaţii
basarabene devine esenţial, cunoscute fiind activitatea şi experienţa în
dom eniu ale In stitu tu lu i Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe
Române. Desigur, aju to ru l P atriarh iei Rom âne în ce priveşte cartea
oisericească, teologică şi creştină nu va oferi beneficii num ai în sfera
vieţii religioase ca atare. Acest aju to r va contribui la dezvoltarea şi
cultivarea lim bii naţionale şi a alfabetului latin, dar şi la reînvierea
datinilor şi trad iţiilo r creştine străvechi înăbuşite sau interzise în tim pul
deceniilor de ocupaţie com unistă. Acestea su n t num ai unele perspective
.a re se deschid şi se oferă colaborării d intre P atriarh ia Rom ână şi
M itropolia Basarabiei. Este ştiu t că tip ă ritu rile bisericeşti în lim ba
rom ână su n t m ijlocul cel m ai eficient şi oportun de păstrare, dezvoltare
şi cultivare a lim bii naţionale.
R eactivarea M itropoliei B asarabiei trebuie p rivită ca un evenim ent
istoric de o im portanţă deosebită care ne-a fost nouă d at să-l trăim .
Acest evenim ent contribuie, indiscutabil, la procesul de unire a B asa
rabiei cu ţara-m am ă pe care-1 va şi im pulsiona, deşi, se an u n ţă ane
voios. Acest evenim ent poate fi considerat ca un prim pas în această
direcţie.
R eactivarea M itropoliei Basarabiei ca p arte com ponentă a P a tria r
hiei Rom âne va avea ca efect intensificarea legăturilor d intre clericii şi
credincioşii ortodocşi rom âni de pe cele două m aluri ale P ru tu lu i, cu
noaşterea şi apropierea d in tre aceştia, aducerea la lum ina istoriei con
tem porane a valorilor create, de-a lungul tim pului şi chiar în ultim ele
decenii, de rom ânii de dincolo şi de dincoace de Prut.
Pr. dr. SABIN VERZAN

A N E X E
1. PROCESUL-VERB AL AL ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE
A ADUNĂRII EPARHIALE A MITROPOLIEI BASARABIEI
(14 SEPTEMBRIE 1992)
In conform itate cu prevederile art. 90 lit. «C» din Statutul de organizare a
Bisericii O rtodoxe Române şi art. 94 din Regulamentul pentru funcţionarea orga
nelor deliberative, astăzi, data de mai sus, s-a ţinut şedinţa de constituire a A du
nării eparhiale a M itropoliei Basarabiei.
După ce s-a oficiat Sfânta Liturghie, urm ată de Te-Deum-ul tradiţional, de
către un sobor de preoţi şi diaconi în prezenţa membrilor A dunării eparhiale, de
sem naţi de circum scripţiile electorale, ne-am constituit în şedinţă de lucru, în
cancelaria eparhială.
Şedinţa a fost deschisă de către Prea Sfinţitul Episcop Petru P ăduraru al
Eparhiei Bălţi, locţiitor de m itropolit al M itropoliei Basarabiei, care a salutat p re
zenţa m em brilor aleşi şi a declarat deschisă şedinţa de constituire.
Au fost aleşi, provizoriu, doi secretari (un cleric şi un mirean) în persoana
Pr. Ioan Daghi şi D-lui V aleriu Cernei care au făcut apelul iar membrii circum 
scripţiilor au depus m andatele eliberate de circum scripţiile respective. Nu s-au
constatat absenţe.
S-au constituit cele două secţiuni pentru verificarea m andatelor a s tfe l:
Secţiunea I, com pusă din
având ca preşedinte pe preotul
care au lu at dosarele electorale
cetat legalitatea fiecărui dosar în

membrii aleşi în circum scripţiile
electorale I—V,
Ioan Ciuntu şi raportor pe preotul V asile Petrache.
şi m andatele membrilor secţiunii a Il-a şi au cer
parte.

Secţiunea II, com pusă din membrii aleşi în circum scripţiile
V—X, având ca
preşedinte pe pr. Ioan Eşanu, iar ca raportor pe pr. A natolie Bălan, care au luat
dosarele electorale şi m andatele m em brilor secţiunii a I-a şi au cercetat legalitatea
fiecărui dosar In parte.
Preşedinţii celor două secţiuni au cercetat m andatele şi dosarele şl au con
statat că acestea sunt legale şi alegerile valide, întocmind cuvenitul proces-verbal
pe care îl depun la biroul constituit.
Prea Sfinţitul Episcop Petru Păduraru, redeschide şedinţa şi prim eşte proceseleverbale, dând citire hotărârii celor două secţiuni ce au lucrat independent şi con
stată că nu sunt contestaţii la adresa m embrilor desem naţi şi declară Adunarea
eparhială legal constituită şi cu putere de a lua hotărâri valabile şi legale.
A dunarea, declarându-se definitiv constituită, procedează la alcătuirea biroului
definitiv al secretariatului, alegându-se trei secretari (un cleric şi doi mireni) în
persoana m em b rilo r: 1) Pr. Ioan Daghi ; 2) Petre Grozavu, m irean ; 3) Stan Petcu.
mirean.
U rm ează constituirea Comisiilor, la propunerea Preşedintelui, pentru perioada
de lucru urm ătoare, astfel :
A)
Comisia
bisericească,
au fost propuşi şi aleşi membrii ur
m ători :
1. Pr. Petru B u b u ru z; 2. Pr. G heorghe Eşanu ; 3. Dl. G heorghe Ich im :
4. Dl. V italie O jeyanu ; 5. DI. G rigore V ieru ; 6. D'. G heorghe Chiriac.
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B) C o m i s i a c u l t u r a l ă , au fost propuşi şi aleşi urm ătorii m e m b ri:
1. Pr. Ioan Ciuntu ; 2. Pr. Vasile Burduja ; 3. Dl. N icolai Dabija ; 4. Dl. Alexei
: 5. Dl. Vasile N egrută ; 6. DI. Tudor Chiriac.
C) C o m i s i a
economică,
au fost propuşi şi aleşi urm ătorii m em bri:
1. Pr. A natolie B ă la n ; 2. Diaconul V aleriu Ciobotaru ; 3. Dl. Tudor Ţ ă r n ă ;
4. DL Victor Ţapu : 5. Dl. Silvestru M axim ilian ; 6. Dl. Constantin Robu.
D) C o m i s i a
de
validare
şi
organizare,
au fost propuşi şi
urm ătorii m e m b ri:
1. Pr. V asile Petrachi ; 2. Pr. Ioan G raur ; 3. Dl. Ioan Buga ; 4. Dl.V alentin
M a d â c a n u ; 5. Dl. Petru Grozavu ; 6. Dl. V asile Ursu.
La propunerea P. S. Preşedinte se procedează la alegerea şi
delegarea
* trei reprezentanţi
eparhiali
(un cleric şi doi mireni) pentru AduH re a N aţională Bisericească de !a Bucureşti, după cum urm ează :
1. P. C. Pr. Ioan Ciuntu.
2. Dl. Teodor Ţărnă.
3. Dl. N icolae Dabija.
Potrivit prevederilor statu tare se procedează la alegerea m em brilor ConsiliuM eparhial, respectiv trei membri clerici şi şase membri, după cum urm ează :
1. Pr. Petru Buburuz ; 2. Pr. Ioan Ciuntu ; 3. Pr. A natolie Bălan ; 4. Dl. Vitalle O je v a n u ; 5. Dl. G rigore V ieru ; 6. Dl. Alexei Rău ; 7. Dl. Tudor C h iria c ;
&. Dl. V ictor Ţapu ; 9. Dl. Silvestru Maximilian.
La propunerea P. S. Preşedinte s-a procedat la alegerea membrilor Consisto
rialul eparhial după cum urm ează :
M embrii titulari propuşi şi a le ş i:
1. P. C. Pr. Ioan Daghi, preşedinte.
2. Ierom onahul Ieronim, membru.
3. P. C. Pr. Petru Buburuz, membru.
Membrii supleanţi propuşi şi a le ş i:
1. Pr. Ioan Graur.
2. Diaconul V aleriu Ciobotaru.
P. S. Episcop Petru Păduraru, preşedintele A dunării, a făcut propuneri
vind membrii Perm anenţei Consiliului eparhial, după cum u rm ea ză:

pri

1. V icar eparhial — P. C. Pr. Ioan Eşanu.
2. Consilier bisericesc — P. C. Pr. P etru Buburuz.
3. Consilier cultural — P. C. Pr. Ioan Ciuntu.
4. Consilier economic — P. C. Pr. A natolie Bălan.
Luând cunoştinţă de propunerea P. S. Sale, A dunarea eparhială şi-a exprim at
acordul prin vot nominal.
Sunt num iţi inspectorul eparhial, in persoana Pr. G heorghe Eşanu şi secre
tarul eparhial, in persoana Pr. Ioan Daghi.
In încheiere, se hotărăşte a se da delegaţie şi îm puternicire P. S. Episcop
Petre Păduraru, episcop al Eparhiei Bălţi şi locţiitor de mitropolit al M itropoliei
Basarabiei, de a se deplasa la P atriarhia Română — Bucurcşti pentru a prezenta
Sfântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române docum entele întocm ite spre validare
şi cele de urm are.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
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2.
PROCESUL-VERBAL AL ADUNARII EPARHIALE
IN LEGĂTURA CU REACTIVAREA MITROPOLIEI BASARABIEI
ŞI REVENIREA EI SUB OBLĂDUIREA SFANŢULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Noi, membrii A dunării eparhiale a M itropoliei Basarabiei de slil vechi, în 
truniţi în şedinţă de constituire, ţinută sub preşedinţia Prea Sfinţitului Episcop
Petru Păduraru, episcop aî Eparhiei Bălţi şi locţiitor de m itropolit al M itropoliei
Basarabiei, am discutat asupra canonicităţii M itropoliei Basarabiei şi am hotărât, în
num ele clerului şi credincioşilor din Basarabia să cerem Sfântului Sinod al Bise
ricii O rtodoxe Române ca această veche M itropolie, din cadrul Sfintei Biserici
O rtodoxe a Neam ului Românesc, să-şi reia activitatea sub jurisdicţia de drept a
Sfântului Sinod ai Bisericii O rtodoxe Române.
In acest scop, membrii Adunării eparhiale a M itropoliei Basarabiei, în unani
mitate, am hotărât trim iterea unei delegaţii din partea acestei Mitropolii, în frunte
cu P. S. Petru Păduraru, episcopul eparhial de Bă ţi şi locţiitor de m itropolit al
Basarabiei, Pr. Ion Ciuntu, protopop de Chişinău ; Pr. P etru Buburuz, decanul f a 
cultăţii de teologie din Chişinău ; Pr. loan Eşanu, protopopul de Călăraşi ; Dl. Grigore V ieru şi Dl. Ţărnă Tudor, membri ai A dunării eparhiale, desem naţi ca membri
în A dunarea N aţională Bisericească, de a se prezenta la Patriarhia Română, cu
rugăm intea de a supune Sfântului Sinod al Biscricii O rtodoxe Române dorinţa şi
hotărârea noastră, ca M itropolia Basarabiei să revină la rosturile ei canonice şi
la dependenţă de Biserica străm oşească a N eam ului — Biserica O rtodoxă Română.
Pe deplin încredinţaţi de acest sfânt evenim ent istoric, rămânem devotaţi fii
ai trupului duhovnicesc al Bisericii O rtodoxe Române, din care înaintaşii noştri
au făcut parte.
Se anexează urm ătoarele :
— Lista circum scripţiilor cu membrii A dunării eparhiale ;
— Procesul-verbal de constituire a A dunării eparhiale, a Consiliului eparhial,
Perm anenţa Consiliului eparhial şi a C onsistoriului eparhial.
3. PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII EPARHIALE A MITROPOLIEI BASARABIEI
CU PROPUNEREA CA SFÂNTUL SINOD SĂ FIE DE ACORD
CU NUMIREA P. S. EPISCOP PETRU DE BĂLŢI
CA LOCŢIITOR DE MITROPOLIT AL MITROPOLIEI BASARABIEI
PROCES VERBAL
14 septem brie 1992

In com pletarea procesului-verbal nr. 1/1992, A dunarea eparhială
a M itropoliei B asarabiei recom andă S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Rom âne de a lua hotărârea corespunzătoare pentru a în tări pe P rea S fin
ţitul Episcop P e tru de Bălţi ca locţiitor de m itropolit al M itropoliei au
tonom e a B asarabiei (stil vechi).
Cu sm erită ascultare,
BIROUL ADUNĂRII EPARHIALE
(Urmează sem năturile m em brilor Biroului)

4.
S C R ISO A R E A
PREA FERIC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H TEO CTIST,
A D R E S A T Ă , L A 21 DECEM BRIE 1992,
S A N C T IT Ă Ţ II S A L E A L E X E I A L 1I-LEA,
P A T R IA R H U L M OSCO VEI Ş I A L ÎN TR E G II R U S I I :
S A N C T IT A T E A V O A S T R Ă ,

Aflându-ne în bucuria m arii sărbători a Naşterii Domnuşi în p rea jm a A n ulu i N o u 1993, trim it Sanctităţii Voastre,
aceste prilejuri, cele m ai bune sen tim e n te şi frăţească
in b ră ţiş a re în H ristos D o m n u l, tem eiul credinţei şi unităţii
moastre ortodoxe.
A m reflectat îndelung şi am stu dia t cu atenţie u ltim a scri
soare pe care Sanctitatea Voastră mi-aţi trimis-o în legătură
cu p roblem a Bisericii rom âneşti d in Republica M o ld o v a *,
despre care, de altfel, discu tasem încă la 15 martie 1992, la
Constantinopol, cu prilejul întâlnirii noastre de acolo.
î n scrisoarea San ctită ţii Voastre, luând în considerare
situaţia bisericească din Republica Moldova, aţi spus că
poporul lui D u m nezeu din această ţară, va hotărî el însuşi
asupra vieţii lui bisericeşti şi spirituale, mai ales în noile
circum sta nţe în care el are d rep tu l firesc şi elem entar să aleaţă. Căci, în trecut, datorită un or d eterm inări politice străine,
care i-au hotărât d estin u l fără să-l întrebe, şi fără ca aceste
determ inări să răspundă criteriilor de dreptate şi drep tu lui
naţiunilor la libertate, p op orul lui D u m n ezeu nu s-a p u tu t
exprim a şi a trăit sub îm plinire, fiin d lipsit de unele d rep turi
fundam entale, p recu m folosirea lim bii liturgice proprii, epis
copi de acelaşi neam şi legături bisericeşti nem ijlocite cu fra
ţii de acelaşi neam din Biserica m amă, Ortodoxă Română.
Cât p riveşte voinţa p o po rulu i lui Dumnezeu, la care se
referea scrisoarea Sanctităţii Voastre, ea a început să se m a
nifeste m ai ales în u rm a tulburărilor publice produse de des
tituirea, um ilirea şi persecutarea Prea S fin ţitu lu i E piscop
Petru de Bălţi de către I.P.S. Arhiepiscop Vladim ir al Chişinăului.
Văzând Prea S fin ţitu l E p isco p Petru de Bălţi şi unii cle
rici şi credincioşi că Sanctitatea Voastră nu îi luaţi apărarea,
deşi personal V-a trim is m ai m u lte telegrame şi ne-a rugat şi
*
Este vorba despre scrisoarea din 6 octom brie 1992 a Sanctităţii Sale Alexei
al II-lea, P atriarhul M oscovei şi al întregii Rusii, care se publică în aceste A nexe
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pe noi să Vă scriem în acest sens, ceea ce, de altfel, a m £ i |
făcut p rin scrisoarea din data de 2 sep tem b rie 1992, şi con
s ta tâ n d Prea S fin ţitu l Petru, îm p reun ă cu m u lţi alţii, că i s e I
dă chiar m ai m u ltă autoritate în a lt Prea S fin ţitu lu i VladimirA
p rin a uto n o m ia bisericească pe care Patriarhia Moscovei, în\
m o d surprinzător, i-a acordat-o Eparhiei Chişinăului, a hotărât\
să se întoarcă spre Biserica-m amă a neam ului românesc, ca re |
este Biserica Ortodoxă Rom ână.
Aşa se face că o bună parte din poporul lui D u m n ezeu din I
R epublica M oldova a decis să-şi reactiveze vechea M itropoliei
a Basarabiei, sub oblăduirea canonică a Bisericii-mame, Bise- \
rica O rtodoxă R om ână. Şi-a con stitu it Adunarea eparhială,
Consiliul eparhial şi toate celelalte organe de funcţionare,
după ce în zece circu m scripţii electorale s-au ales d ep u ta ţi j
eparhiali şi au pro p u s şi un locţiitor de m itropolit, până la\
alegerea lui, po trivit cu norm ele canonice şi tradiţionale ale\
Bisericii Ortodoxe R om âne.
O delegaţie alcătuită din deputaţi bisericeşti, clerici şi
mireni, în fru n te cu Prea S fin ţitu l Episcop Petru de Bălţi, s-a j
p rezenta t la Patriarhia R om ână, în ziua de 19 decem brie 1992,
şi, în faţa m em b rilo r S fâ n tu lu i Sinod, a p rezenta t d o cu m en te
valabile, o m u lţim e de cereri ale preoţilor şi c o m u n ită ţilo r ,
o rtodoxe din R epublica M oldova prin care solicită să se ia act \
de hotărârea lor de a reactiva M itropolia Basarabiei, um ilită
în 1944, şi de a o readuce aşa c u m a fost, cu ierarhii, preoţii
şi credincioşii ei, sub o m o fo ru l Bisericii-mame. S in o d u l B ise
ricii noastre, răspunzând acestei dorinţe şi hotărâri sfin te şi
drepte a p o p o ru lu i lui D u m nezeu din Republica Moldova, le-a
co n sfin ţit printr-un Act patriarhal şi sinodal din 19 decem brie
1992, pe care Vi-l trim ite m alăturat.
După c u m reiese din A ctul patriarhal şi sinodal, M itropo
lia Basarabiei este autonom ă, u rm â n d vechiul calendar iulian,
iar Prea S fin ţitu l E p isco p Petru a devenit începând cu 19 de
cem brie 1992 m e m b r u al S fâ n tu lu i S in o d al Bisericii Orto
doxe R o m â n e şi locţiitor de m itropolit al Basarabiei până la
alegerea sta tutară a u n u i titular. Hotărârea din A ctul patriar
hal şi sinodal n u exclude posibilitatea ca Patriarhia Moscovei
să aibă jurisdicţie peste diaspora sa ortodoxă rusă din R e p u 
blica Moldova.
R ă m â nem , în continuare, pregătiţi p e n tru dialog asupra
acestei p ro blem e şi Vă în cred in ţăm de dragostea noastră cea
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totdeauna şi Vă facem urări de sănătate şi viaţă lungă, şi
trim ite m aceleaşi fru m o a se gânduri tu tu ro r m em b rilor Sfân* » * " » S ino d al Bisericii Ortodoxe Ruse.
A m a n u n ţa t despre aceasta şi toate Bisericile Ortodoxe
ori.
Al S an ctităţii Voastre, îm preună-slujitor şi frate în
B r is to s Dom nul,

i f c

t TEOCTIST
PATRIARHUL ROMÂNIEI
PREŞEDINTE AL SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

5.
SC R ISO A R E A
P RE A FERIC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H T E O C T I S T
A D R E S A T Ă TU TU R O R ÎN T Â I S T Ă T Ă T O R I LOR
B ISE R IC ILO R O R T O D O X E :
S A N C T IT A T E A V O A S T R Ă ,
IU B IT F R A T E IN TR U H R IST O S Ş I ÎM P R E U N Ă LITU RG H ISITO R

Aflându-ne la în ceput de An nou — 1993 — , adresez Sanc
tităţii (Prea Fericirii) Voastre cele m ai bune sen tim e n te de fră 
ţească îm brăţişare în H risto s Dom nul.
După c u m cunoaşteţi, prin destrăm area statului sovietic,
printre statele ce şi-au do bâ nd it ind ependenţa se află şi R e p u 
blica Moldova, ai cărei locuitori su n t în m ajoritate creştini
ortodocşi români. De-a lungul veacurilor, clerul şi credincioşii
din acest străvechi p ă m â n t rom ânesc au aparţinut de M itro
polia Moldovei, recunoscută de Patriarhia E cum enică încă din
anul 1401, făcând, deci, parte integrantă din Biserica O rto
doxă Rom ână.
Vitregiile istoriei au făcut însă ca această parte a p ă m â n 
tului rom ânesc să cadă, între anii 1812— 1918 şi apoi 1944 —
1991, sub stăpânirea R u siei ţariste şi respectiv sovietice, şi
supusă bisericeşte jurisdicţiei Bisericii O rtodoxe Ruse, fără
ca Biserica O rtodoxă R o m â n ă să-şi fi dat vreodată c o n sim ţă 
m ântul. Datorită acestei determ inări bisericeşti din afară,
rom ânii ortodocşi din Basarabia — actualul stat ind ep end en t
Republica M oldova — , au fo s t lipsiţi de drepturile lor fu n d a 
mentale, p recu m folosirea lim b ii liturgice proprii, episcopi de
acelaşi neam şi legături bisericeşti nem ijlocite cu fraţii din
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Biserica O rtodoxă Rom ână, fiin d prigoniţi până la m artiraj
în tim p u l deceniilor de dictatură comunistă.
î n 1991, du pă denunţarea de către toate statele lum ii a
p actului «Ribbentrop-M olotov», Republica M oldova îşi obţine
independenţa, p e n tru a cărei recunoaştere pe plan internaţio
nal am cerut şi a ju to ru l Prea Fericirii (Sanctităţii) Voastre,
p rin scrisoarea noastră din 11 sep tem brie 1991, m u lţi preoţi
şi credincioşi în fru n te cu Prea S fin ţitu l E p iscop Petru de
Bălţi şi-au m a n ifesta t dorinţa lor legitimă de a trece sub omofo ru l Bisericii-m ame Ortodoxe R om âne şi au hotărât reacti
varea vechii M itropolii a Basarabiei, în fiinţată în 1924 de
Patriarhia R o m â n ă şi a cărei desfiinţare în 1944 de către au
torităţile sovietice atee n u a fo st niciodată recunoscută de
Biserica O rtodoxă Rom ână.
După constituirea statutară, pe plan local, a organismelor
canonice de reactivare a M itropoliei Basarabiei şi du pă decla
rarea au to n o m iei acesteia în ău ntru l Republicii Moldova, o de
legaţie bisericească reprezentând clerul şi credincioşii mireni,
având în fr u n te pe Prea S fin ţitu l Episcop Petru de Bălţi s-a
prezentat la Patriarhia R o m â n ă în ziua de 19 decem brie 1992.
Aici au fo s t aduse d o cu m en te valabile din p u n c t de vedere
bisericesc şi canonic, p recu m şi num eroase cereri din partea
preoţilor şi credincioşilor ortodocşi rom âni din Republica
M oldova p rin care ei solicită să se ia act de hotărârea lor de
a reactiva M itropolia Basarabiei, sub om o fo rul Bisericii-Mame,
aşa c u m a fo s t ea înaintea ocupaţiei ţariste şi staliniste. Patriar
hia R o m â n ă a găsit în dreptă ţită această hotărâre şi a binecu
vântat reactivarea M itropoliei Basarabiei condusă de Prea
S fin ţitu l E pisco p Petru, ca locţiitor, până la alegerea sta tu ta 
ră a titularului, Prea S fin ţia Sa devenind m e m b r u al S fâ n tu 
lui S in o d al Bisericii Ortodoxe Române.
A lăturat înaintăm A c t u l s i n o d a l ş i p a t r i a r h a l , care con
sfin ţeşte cererea clerului şi credincioşilor ortodocşi rom âni
de reactivare a M itropoliei au ton om e a Basarabiei din R e p u 
blica Moldova.
Aducându-Vă la cu n o ştin ţă cele de m ai sus, Vă încredin
ţă m Prea Fericirea (Sanctitatea) Voastră că actul de binecu
vântare acordat reactivării M itropoliei Basarabiei sub o m o 
fo ru l Bisericii-m am e O rtodoxe R om â ne este un act reparator,
de adevăr şi d reptate istorică şi bisericească, p recu m şi expre
sia unităţii spirituale a credincioşilor şi clerului orto d ox r
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A ctul acesta nu exclude jurisdicţia Patriarhiei M oscovei
e credincioşii ortodocşi ruşi din Republica Moldova. Desaceasta am p u r ta t discuţii cu Sanctitatea Sa Patriarhul
i al II-lea la C onstantinopol în 15 m artie 1992 şi rămâcu convingerea că am procedat p o trivit adevărului dum iesc, iar în scrisoarea noastră către Sanctitatea Sa am
lit să răm ânem în dialog frăţesc şi în co m u n iu n e liturIncredinţăndu-V ă de dragostea noastră, Vă facem urări
sănătate şi viaţă îndelungată Prea Fericirii (Sanctităţii)
oastre şi m em b rilo r S fâ n tu lu i S in o d al Bisericii Voastre.
Cu îm brăţişare frăţească, îm preună-slujitor şi frate în
ristos Dom nul.

t TEOCTIST
PATRIARHUL ROMÂNIEI
PREŞEDINTE AL SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

6.
SC R ISO A R E A
PR E A FERIC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H T E O C T I S T ,
A D R E S A T A PRE ŞED IN TE LU I RO M Â N IE I, DL. ION ILIESCU,
PR1M ULUI-M 1NISTRU DL. N IC O LAE V Ă C A R O IU ,
PREŞED INŢILO R CELOR DOUA C AM ERE A L E P A R LA M E N TU LU I
Ş I M IN IST R U L U I A F A C E R ILO R E X T E R N E :

«Cu darul şi m ila lui D um nezeu, în Republica Moldova,
m ajoritatea creştinilor ortodocşi su n t români. După c u m Vă
este cunoscut, clerul şi credincioşii d in acest străvechi păm ânt
românesc au apa rţinu t de M itropolia M oldovei întem eiată de
d o m n ito ru l Alexandru cel B u n şi recunoscută la 1401 de
Patriarhia de Constantinopol. Prin această istorică în fă p tu ire,
îoată obştea ortodoxă din Ţara M oldovei lui Alexandru cel
Bun, şi m ai târziu a lui Ş te fa n cel Mare şi S fâ n t şi a m itro 
politului Dosoftei, a fă cu t parte integrantă din Biserica Nea
ntului, Biserica O rtodoxă Rom ână.
Vitregiile istoriei au făcut ca această parte a gliei stră b u 
ne, d im p reu n ă cu fiii ei, creştini ortodocşi, să fie sm ulsă din
tru p u l Ţării şi Biserica ei şi să cadă, şi din p u n c t de vedere
bisericesc, sub ju risdicţie străină.
I n tim p u l m u ltelo r şi grelelor su ferin ţe pe care le-au în 
durat, m ai ales în decursul u ltim elor decenii, drept consecinţă
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a pa ctu lui R ibbentrop-M olotov, de tristă am intire, clerul ţ
credincioşii de pe meleagurile Basarabiei nu au încetat să ni
trească nădejdea reluării legăturilor bisericeşti cu Biserici
m amă. Din sufletele lor, ind iferen t de încercările prin care a .
trecut, nu li s-a p u tu t sm ulge credinţa ortodoxă, tradiţiili
lim ba şi obiceiurile pe care le-au păstrat cu dragoste şi sfir
ţenie de la străm oşi.
Biserica-m amă a îm pă rtăşit suferinţele fraţilor lor du
stânga P rutului şi i-a a ju ta t du pă putere.
Odată cu dobândirea independenţei de stat a Republici
Moldova, foarte m u lţi preoţi şi credincioşi ortodocşi rom âni ai
crezut că a sosit ceasul să reia firul legăturilor spirituale ci
Biserica-mamă, O rtodoxă Rom ână. Fără să se fi gândit, poate
la aceasta a co n trib u it şi I.P.S. Vladim ir al Chişinăului care <
d ezlă nţu it o serie de m ăsuri foarte aspre contra P.S. Episcoi
Petru şi a altor preoţi aduşi la o stare tragică, fără înţelegere ş
ocrotire din partea M oscovei sau Chişinăului, deşi s-au adre
sat cu plângeri.
Ataşat din toată fiin ţa sa cauzei sfin te a unităţii sp iritu a l
a N eam ului, Prea S fin ţitu l E p iscop Petru, îm p reu n ă cu p reo ţi
şi credincioşii ce îm părtăşeau aceleaşi năzuinţe de comuniuni
bisericească cu fraţii din dreapta Prutului, au hotărât reacti
varea M itropoliei Basarabiei sub oblăduirea canonică a Bise
ricii Ortodoxe Rom âne, M itropolie desfiinţată în 1944, fără ci
Patriarhia R o m â n ă să-şi fi dat consim ţăm ântul.
D upă constituirea pe plan local a organism elor statutari
de fu n cţio na re a M itropoliei Basarabiei, o delegaţie de depu
taţi bisericeşti, clerici şi mireni, în fr u n te cu Prea S fin ţitu
E p iscop Petru de B ă lţi s-a prezentat la Patriarhia R o m â n ă ît
ziua de 19 decem brie 1992. Aici au fo st aduse d o cu m en te va
labile din p u n c t de vedere bisericesc, p recu m şi o m u lţim e di
cereri ale preoţilor şi credincioşilor din Republica Moldova
prin care se solicită să se ia act de hotărârea lor de a reactivi
M itropolia Basarabiei sub o m o fo ru l Bisericii-mame. Sfântu
S in o d al Bisericii noastre a găsit îndreptăţită această hote
râre şi a binecuvântat reactivarea M itropoliei Basarabiei con
dusă de Prea S fin ţitu l E piscop Petru, ca locţiitor, până la ale
gerea titularului, Prea S fin ţia Sa devenind, p rin acest aci
m e m b r u al S fâ n tu lu i S in o d al Bisericii Ortodoxe Rom âne.
D upă c u m veţi constata din A c t u l p a t r i a r h a l ş i s i n o d a l p
care îl anexăm , Act ce co n sfin ţeşte reactivarea M itropolit
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abiei, aceasta se bucură de au to n o m ie deplină, în cadrul
licii M oldova, u rm â n d vechiul calendar iulian,
cându-vă la cu no ştinţă cele de m ai sus, vă rugăm să
edinţat că actul reactivării M itropoliei Basarabiei nu
tă implicare decât cea bisericească, m en it a repara o
ptate istorică şi a reface legătura sufletească a fiilor de
i neam, în sânul Bisericii-mame. A ctul acesta n u exclu
de asemenea, posibilitatea ca Patriarhia M oscovei să aibă
dicţie p este credincioşii ruşi din R epublica Moldova.
Cu nădejdea că, p rin mijloacele de care dispuneţi, veţi
e acest act sfâ n t de adevăr şi de dreptate, care întreplinătatea co m u n iu n ii de credinţă străm oşească spre
:a N ea m u lu i Rom ânesc, vă do rim sănătate deplină şi
sporite de muncă, iar, în trucât s u n te m în bucuria SfinSărbători ale N aşterii D om nului, Anului no u 1993 şi
tezei, vă în tâ m p in ă m cu tradiţionala urare românească
• m u lţi şi fericiţi ani» şi vă asigurăm de deosebita noastră
ideraţie.

t TEOCTIST,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

7.
S C R IS O A R E A A D R E S A T A DE
PREA FERICITUL PĂ R IN TE PA TRIA RH T E O C T I S T ,
DO M NULUI M IRC EA SN E G U R —
P R E ŞED IN TE LE REPU BLICII M OLDOVA
Ş I C E LO R L A LŢI FAC TO R I PO LITICI DE RĂSP U N D ERE
A l REPU BLIC II M O LD O VA :

Date fiin d neînţelegerile p rivind reactivarea M itropoliei
rice a Basarabiei, fa p t care a generat reacţii neaşteptate
partea Conducerii Republicii Moldova, precum şi învinuir i e nedrepte aduse S fâ n tu lu i S in o d şi Patriarhiei Rom âne, şi
m n u m e : «lipsă de stim ă faţă de conducerea Moldovei» sau
«Patriarhia R o m â n ă a contribuit, prin acţiunile date, la dezwiembrarea teritorială a Republicii Moldova» (Discursul D-lui
Preşedinte M. S negur în Parlam entul Moldovei, din 24 dec.
1992), m ă s im t dator, în baza răspunderii pe care o am ca
patriarh, adică aceea de părinte duhovnicesc al rom ânilor
ortodocşi de pretu tind eni, să fac câteva precizări p en tru lăm u 
rirea situaţiei în cauză.
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în c ă d in p rim ele veacuri ale creştinism ului, Bisericile d
p retu tin d en i se organizau în Biserici naţionale, etnia sau nex
m u l fiin d o realitate dată, aşa c u m ne arată C a n o n u l 3 4 a p e
s t o l i c , care prevede ca episcopii f i e c ă r u i n e a m să aibă un întâ
stă tăto r (cap spiritual) al lor, pe care să-l consulte, iar acest
să hotărască cu el lucrurile m ai im portante. Acest principii
canonic fu n d a m e n ta l în conducerea bisericească o rto do xă s-t
p erp etu a t de-a lungul istoriei, în ciuda tendinţelor im perial
de hegem onie rom ano-bizantină sau de altă natură, şi el esh
valabil şi azi în toate Bisericile Ortodoxe autocefale, care nt
fac abstracţie de realitatea istorică a un ui p op or sau nearti
Aşa se explică fa p tu l că, în m ajoritatea cazurilor, însăşi titil
latura oficială a Bisericilor O rtodoxe autocefale conţine mi
m ele etniei sau nea m ului pe care îl slu jeşte Biserica respec
tivă, de p ild ă : Biserica O rtodoxă Română, Biserica O rtodox
Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Bulgari
Biserica O rtodoxă a Georgiei (Gruziei) etc. De aceea, preten
ţiile unei patriarhii ortodoxe a unui n eam sau p op o r a nu m
de a stăpâni peste ortodocşi de alt neam care au propria lo
patriarhie s u n t necanonice şi nedrepte, fiin d m o tivate secular
politic, nu spiritual-pastoral.
Chiar şi în m o m en tele dram atice când, datorită vitregii
lor istoriei şi p o fte i u n u i neam de a stăpâni alte neamuri
unele popoare ortodoxe au fo s t invadate, cucerite şi obligat
să accepte noi graniţe şi fo rm a ţiu n i statale, iar alte g rup ul
naţionale să emigreze şi să se stabilească în alte ţări, prin
cipiul Bisericii neam u lui a rămas valabil. Ca atare, creştini
ortodocşi despărţiţi de marea m ajoritate a fraţilor lor s-at
co n stitu it în co m u n ită ţi bisericeşti în diaspora p ăstrâ nd legi
tura canonică şi spirituală cu Biserica-mamă a nea m ulu i dii
care se trag.
Aşa de pildă, ortodocşi sârbi, bulgari, ruşi, greci, armeni
arabi etc. din E u rop a occidentală, Am erica şi Australia ţii
canonic, în m o d firesc, fiecare de Patriarhia nea m ulu i lor. D>
aceea, şi rom ânii ortodocşi din Statele Unite ale Am ericii ş
Canada, organizaţi în Arhiepiscopia Ortodoxă R o m â n ă de h
Detroit, p r e c u m şi rom ânii ortodocşi din Franţa, Germania
Italia, Elveţia, Anglia, Suedia, Belgia, Olanda, Spania şi Aus
tria, organizaţi în Arhiepiscopia Ortodoxă R o m â n ă de la Parii
ţin legătura canonică şi spirituală cu Patriarhia Rom ână, a
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altfel şi rom ânii ortodocşi din statele vecine Serbia şi
^aria .
I
Rare au fo s t excepţiile când s-a încălcat acest principiu al
ricii neamului, iar credincioşii de d rep t ai acesteia au fost
rporaţi în sânul Bisericii O rtodoxe a statului cotro pitor
au trecut sub alte jurisd icţii decât cea a Bisericii-mame.
Istoria n-a reţin ut însă, vreodată, măcar un singur exemca vreun sta t liber şi dem ocrat din lum e să se opună
tui principiu canonic o rtod ox şi să considere com u niu nea
credinţă cu fraţii de neam de acasă ca act ce ar duce la
-ynembrarea teritorială sau ar atenta la stabilitatea sta tu lui
a ordinii de drept.
Oblăduirea canonică şi binecuvântarea de reactivare a
itropoliei Basarabiei au fo st acordate de către S fâ n tu l S in o d
Bisericii Ortodoxe R o m â n e la cererea delegaţiei ortodoxe
i Republica Moldova, întrucât s-a considerat că din p u n c t
’e vedere canonic, această binecuvântare de la un fo r tutelar
canonic superior este necesară recunoaşterii de către Guver
n u l Republicii M oldova a s ta tu tu lu i Mitropoliei, care i-a fo st
p rezen ta t spre aprobare cu m u lt tim p înainte. Eparhia Chişinăului de sub jurisdicţia Patriarhiei R u se avea o astfel de
binecuvântare şi oblăduire canonică, necesară oricărei unităţi
bisericeşti ortodoxe canonice care nu este recunoscută la n i
vel m ondial ca fiin d autocefală.
După cât cunoaştem , există, de altfel, şi alte confesiuni
creştine care s u n t organizate şi funcţionează în Republica
Moldova, depinzând canonic de o autoritate bisericească din
România, aşa de pildă romano-catolicii, care depind canonic
de Episcopia Rom ano-Catolică din Iaşi.
Oricum, noi considerăm că actul săvârşit de Patriarhia
R om ână n u atentează cu nim ic la integritatea teritorială a
Republicii Moldova, nici la in dependenţa sa statală, m ai ales
că Patriarhia R o m â n ă a fo st cea -dintâi care s-a adresat tu tu 
ror Bisericilor Ortodoxe surori din lume, altor Biserici, pre
cu m şi organizaţiilor creştine internaţionale ca să intervină pe
lângă guvernele lu m ii în favoarea recunoaşterii independenţei
Republicii Moldova. Şi a făcut aceasta fiin d convinsă că să
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vârşeşte un act de dreptate şi de adevăr. Ia r în cazul de faţă,
când a binecuvântat reactivarea M itropoliei Basarabiei, B ise
rica noastră fiin d acum liberă, de asemenea, nu-şi p u tea trăda
vocaţia şi responsabilitatea sa sfântă de m a m ă spirituală a
rom ânilor ortodocşi şi n u p u tea întoarce spatele fiilor d u h o v 
niceşti care doreau să intre în legătură canonică şi spirituală
n em ijlocită cu Biserica-mamă a neam ului românesc. N u d u h
de stăpânire şi nici dorinţă de câştig urât, ci grijă părintească
am v ru t să arătăm prin ceea ce a m făcut. Pe de altă parte, în
scrisoarea pe care noi a m trimis-o recent Sa n ctităţii Sale,
Patriarhul Alexei I I al Rusiei, am precizat că A c t u l p a t r i a r h a l
ş i s i n o d a l de reactivare a M itropoliei
Basarabiei nu exclude
posibilitatea ca Patriarhia M oscovei să-şi m en ţin ă jurisdicţia
canonică peste credincioşii ortodocşi ruşi din Republica M ol
dova, iar noi răm ânem , în continuare, d isp u şi p e n tru dialog
şi relaţii fră ţe şti cu Patriarhia Rusă.
De altfel, cele două Patriarhii, prin cooperare şi grijă
pastorală com u nă ar p u te a co ntrib ui la întărirea Ortodoxiei
în R epublica M oldova pe plan pastoral şi educativ, m ai ales
acum când p ro zelitism u l eterodox printre ortodocşi este în
creştere în toată E u ro p a răsăriteană.
Cu speranţa că aceste precizări vor contribui la schim barea
imaginii pe care Conducerea Republicii M oldova şi-a făcut-o
în aceste m o m e n te despre Patriarhia R om ână, respectuos vă
adresăm rugăm intea să faceţi ceea ce vă stă în p u tin ţă p e n tru
ca să înceteze calomniile şi persecuţiile îm p o triva clericilor şi
m irenilor care voiesc restabilirea co m un iun ii cu Biserica nea
m u lu i şi să le acordaţi cadrul legal de exercitare a dreptulu i
fu n d a m e n ta l al libertăţii de conştiinţă şi de cult.
Asigurându-vă de acelaşi respect şi p reţuire pe care vi
le-am arătat şi atunci când ne-aţi vizitat la B ucureşti, rugăm
pe B u n u l D u m n ezeu să vă dăruiască sănătate deplină şi ajutor
m u lt în lucrarea de m are răspundere pe care o aveţi ca
p reşed inte de stat.
Sărbători fericite şi ani m ulţi, fericiţi şi b in e c u v â n ta ţi!».
f
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E SA JU L S A N C T IT Ă Ţ II S A L E A L E X E I, P A T R IA R H U L M OSCOVEI
Ş I A L ÎN TR E G II R U SII C Ă T R E P A R L A M E N T U L
REPU BLIC II M O LD O VA (3 IU N IE 1992)
A m citit cu atenţie apelul D um neavoastră ajuns la noi prin fa x la
mprilie anul curent *. A v e ţi asigurările m ele, că sfânta conducere a
'd i Ortodoxe Ruse, purtând u n sincer respect poporului m oldoveşi m oştenirii lui spirituale m ultiseculare, e sincer preocupată de
O rtodoxiei pe păm ântul moldovenesc.
Chestiunea p rivind viitorul sta tu t canonic al eparhiei m oldovez va trebui soluţionată pe baza dreptului bisericesc, prin libera
reprim are a voinţei clerului şi credincioşilor. Mie personal îm i pare, că
ţmsrutul şi însem nătatea eparhiei trebuie ridicate, lărgindu-se drepturile
« t in latura conducerii bisericeşti. Ş i totuşi, chestiunea în cauză poate
i soluţionată d e fin itiv num ai de conştiinţa sobornicească a Bisericii. In
aaest caz, fireşte, sunt posibile consultări cu întreaga Ortodoxie, inclusiv
Biserica Română.
N ădăjduiesc că problem a abordată de Dum neavoastră va fi solu
ţionată la tim p u l cuvenit, în duhul frăţiei creştine fără strecurarea în
wiaţa bisericească a unor elem ente de forfotă şi deşertăciune politio i scă, precum şi a confruntării interetnice, lucruri inadm isibile în
m uul Bisericii.
Dăruiască-le D om nul pace şi fericire locuitorilor m inunatei D um 
neavoastră ţări. C urm e-se toate conflictele fratricide abătute asupra
ţfâm ântului D um neavoastră.
'
C hem ajutorul lui D um nezeu în m unca Dumneavoastră.
t ALEXEI
PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

9. SC R ISO A R E A S A N C T IT Ă Ţ II S A L E A L E X E I A L II-L E A ,
P A T R IA R H U L M OSCO VEI Ş I A L î N T REG II RU SII,
T R IM ISA P R E A FERIC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H TEO CTIST,
L A 6 OCTOM BRIE 1992
P R E A FERIC IREA V O A S T R Ă ,
P R E A IU B IT F R A T E IN DOMNUL,
Vă rugăm să prim iţi salutările noastre din inim ă şi îm i exprim
\ speranţa că, prin bunătatea lui D um nezeu, Vă găsiţi în deplinătatea
i fm terilor duhovniceşti şi trupeşti, atât de necesare pentru îndeplinirea
yrelei slujiri de întâistătător. Vă com unic frăţeşte că a sosit pe num ele
|

* Textul acestui «apel» nu ne este cunoscut, dar conţinutul lui se poate ile4 ace din răspunsul de faţă.
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m eu o scrisoare din partea M inisterului C ulturii şi cultelor din Repu■
blica M oldova, din 26 iunie 1992, cu rugăm intea de a-m i spune părerei
cu privire la conţinutul com unicatului S fântului Sinod al Bisericii Orto
doxe Rom âne, adoptat la 9 aprilie 1992 *.
A vând în vedere că te x tu l acestui comunicat nu s-a aflat la dispoziţia noastră, ne-am adresat Prea Fericirii Voastre, cu rugăm intea de <
ni-l trim ite. Prim ind te x tu l docum entului şi luând cunoştinţă de conţi
nutul său, am fost cuprins de un sentim ent de amărăciune şi nedu
merire, din m otive pe care consider că trebuie să le îm părtăşesc neapă
rat Prea Fericirii Voastre.
Mai înainte de toate, considerăm că nu este corectă legarea, ti
m od unilateral a problem elor ce ating relaţiile dintre Bisericile noastrt
şi întăistătătorii lor, de u n docum ent, prin excelenţă politic — pactu
R ibbentrop-M olotov — aşa cum se face în comunicat. S u n te m convinş
că num ai o discutare în sobor a problem elor ce apar în viaţa Bisericilor
fără implicarea m otivelor politice, poate duce la rezolvarea justă <
acestora, şi de aceea considerăm că «m om entul de faţă este nefavorabi
p entru discutarea problem ei Bisericii m o ld o v e n e ; aceasta n u trebui
făcută pentru a nu se înrăutăţi m ai m u lt situaţia din această regiune»
în acest spirit a fost conceput începutul răspunsului nostru cătn
dom nul Ion U ngureanu, m inistrul Culturii şi cultelor din R epublia
Moldova, în continuare expunându-ne părerea asupra com unicatulu
m enţionat m ai sus.
în acelaşi spirit ne adresăm şi Prea Fericirii Voastre.
Cu uim ire am luat cunoştinţă, din comunicat, că S fâ n tu l Sinod a
Bisericii O rtodoxe Rom âne, nu a recunoscut niciodată d e s f i i n ţ a i
M itropoliei Basarabiei cu sediul la Chişinău. Ce p u tem răspunde în legă
tură cu această afirm aţie şi care este părerea noastră asupra istoriculu
eparhiei din Chişinău şi a fundam entării canonice a acesteia !
Din vechim e, pe teritoriul ulterior al P rincipatului M oldovei, Bi
serica Ortodoxă s-a aflat în sfera de influenţă a jurisdicţiei Patriarha
tului de Constantinopol. Războaiele ruso-turce, începute în 1768, au dw
la eliberarea de sub stăpânirea otom ană a unor părţi din M oldova ş
Valahia. Pe teritoriile ocupate de armatele ruse s-a instaurat păstorire!
în aceste regiuni a S fâ n tu lu i Sinod conducător al Bisericii Ruse, can
num ea exarhii săi. Aceasta a reprezentat rezolvarea firească a proble
m ei şi nu a provocat îm potrivirea Patriarhatului de Constantinopol.
Ca rezultat al războiului ruso-turc din 1806— 1812, p o trivit trata
tului de pace de la B ucureşti, din 1812, teritoriul dintre N istru şi Prut
* Vezi A nexa nr. 12.

r in 1813 Basarabia, a intrat în com ponenţa Rusiei. In septem 1812, exarhul M oldo-Vlahiei, m itropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni
m utat din Iaşi la Chişinău şi a început organizarea eparhiei de
'~:nău, care a fo st înfiinţată de către S fâ n tu l Sinod al Bisericii OrtoRuse la 21 august 1813, adică cu 72 de ani înainte de declararea
-faliei Bisericii O rtodoxe Rom âne. M itropolitul Gavriil a fost prisău arhipăstor şi exarh. în anul 1918 Basarabia a fo st ocupată de
arm atele române. Arhiepiscopul C hişinâului şi H otinului, A nasta(G rinanovscky), n efiind de acord cu actul unilateral al includerii
volnice de către S fâ n tu l Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
ei eparhii in Biserica sa, a fost nevoit să o părăsească. în apri1918, m itropolitul M oldovei şi Sucevei, P im en, l-a înştiinţat tele"c pe Sanctitatea Sa Tihon, patriarhul M oscovei şi al întregii Rusii
e fa ptul că în urm a realizării unirii politice a Basarabiei cu Rom âBiserica locală a intrat în subordinea Bisericii Ortodoxe Rom âne.
~titatea Sa, Patriarhul Tihon i-a trim is m itropolitului P im en u n
j în care îl înştiinţa că problem a privitoare la jurisdicţia asupra
hiei Chişinăului trebuie realizată prin m ijlocirea relaţiilor canonice
tre Bisericile Ortodoxe Rusă şi Română, cu participarea clerului şi a
ncioşilor din eparhia C hişinăului. M itropolitul Pim en şi S fâ n tu l
’ al Bisericii O rtodoxe Rom âne au ru p t însă orice legături cu
S n c tita te a Sa, Patriarhul Tihon şi au im pus pe cale adm inistrativă
p risd ic ţia asupra eparhiei Chişinăului. în legătură cu aceasta, SanctiItte a Sa, Patriarhul Tihon a trim is, în octom brie 1918, u n m esaj către
Sfâ n tu l Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, în care a fun d a m en ta t din
pm ict de vedere canonic nelegalitatea acţiunilor acestuia cu privire la
eparhia C hişinăului declarând, în încheiere, că dacă Biserica Rom ână
« a va părăsi această cale periculoasă şi «neluănd în seamă obiecţiile
ridicate de noi, va încerca să-şi întărească p rin forţă poziţia ocupată
ta ă z i în Basarabia, atunci, din păcate, vo m fi nevoiţi să întrerupem
m ice relaţie frăţească şi canonică cu Sinodul român şi să transm item
litigiul de faţă celorlalte Biserici Ortodoxe, spre judecare. Cu toate
acestea, S fâ n tu l Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne nu şi-a m odificat
poziţia, iar lupta în desfăşurare a noului guvern al Rusiei Sovietice cu
Biserica nu i-a perm is Sanctităţii Sale, Patriarhul Tihon, să realizeze
apărarea integrităţii Bisericii sale.
Din iunie 1940, teritoriul Basarabiei este în componenţa U RSS.
Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Ruse a reînfiinţat eparhia Chişizăului şi l-a num it, în vederea păstoririi arhiereşti a acesteia, pe A rh i
episcopul A lexie (Sergheev).
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După eliberarea, în 1944, de către armatele sovietice a teritoriulu
eparhiei C hişinăului de armata inam icului, în scaunul Chişinăului v
M oldovei a fo st n u m it episcopul Ieronim (Zaharov). Ulterior, şi până î
zilele noastre, eparhia Chişinăului reprezintă o parte com ponentă
drepturi depline a Patriarhatului Moscovei.
In ceea ce priveşte afirm aţiile com unicatului p o triv it cărora, Sfân
tul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne «nu a recunoscut niciodat
desfiinţarea M itropoliei Basarabiei cu reşedinţa la Chişinău», aş vrea s
am intesc Prea Fericirii Voastre că în mai 1945, Biserica Ortodoxă
Rom ână a fo st vizitată de către delegaţia oficială a Bisericii Ortodoxe
Ruse, delegaţie condusă de m itropolitul Ieronim al C hişinăului şi M ol
dovei. Delegaţia a fo st însărcinată de către Sanctitatea Sa A lexei,
patriarhul M oscovei şi al întregii Rusii, să discute cu întâistătătorii B i
sericii O rtodoxe Rom âne o serie de problem e esenţiale privitoare la
relaţiile reciproce dintre cele două Biserici, inclusiv cele teritoriale şi
adm inistrative, în particular, pe aceea legată de soarta eparhiei de
Chişinău. La 14 mai, a avu t loc la B ucureşti discutarea acestor problem e'
cu Prea Fericitul N icodim , patriarhul României. R ezultatul acestor
discuţii a dus la rezolvarea tuturor problem elor, spre m u lţum irea reci
procă a părţilor. Trebuie avute în vedere întâlnirile şi discuţiile oficiale
la nivel înalt bisericesc care au urm a t u lte r io r : vizitarea Bisericii Orto
doxe Ruse de către Prea
Fericitul Nicodim , patriarhul Rom âniei, în
1946, şi vizitarea Bisericii O rtodoxe Rom âne de către Sanctitatea Sa
A lexei, în m ai— iunie 1947. Ele au întărit relaţiile cu adevărat frăţeşti
ale celor două Biserici şi acordul întâistătătorilor lor asupra tuturor
problem elor de relaţii bilaterale, inclusiv asupra problem ei teritoriale.
în ceea ce priveşte eparhia Cernăuţilor, situată în B ucovina de
nord, care în august 1940, a d even it parte a Republicii Ucrainene, în
com ponenţa U R SS, din cauză că m ajoritatea locuitorilor săi sunt, aşa
cum s-a declarat oficial, ucraineni, această eparhie a fo st înfiinţată în
1941 şi se află astăzi în com ponenţa Bisericii O rtodoxe Ucrainene.
Această schim bare de jurisdicţie a fost, de asemenea, hotărâtă de comun
acord de către întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă şi Rom ână, aşa
cum a a v u t loc şi în legătură cu eparhia Chişinăului, fa p t despre care
s-a vorbit m ai sus. Niciodată, de-a lungul anilor urm ători, până f
aprilie al anului în curs, întâistătorii Bisericii Ortodoxe Rom âne nu
şi-au declarat în m od oficial dezacordul cu privire la situaţia biseri
cească existentă în M oldova şi B ucovina de nord.
in acest m od înţelegem problem ele şi luăm atitudine faţă de Comu
nicatul S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne din 9 aprilie 1992.

A vând în vedere că în zilele noastre, situaţia d in Republica M oldova
.uă să fie destul de încordată, ne întoarcem la afirm aţia justă a
Fericirii Voastre, din m esajul p rim it de la Prea Fericirea Voastră,
2 m artie anul curent.
Repet, îm preună cu de-a pururea-pom enitul patriarh Tihon, afir’ z conţinută în m esajul m ai sus am intit, adresat către S fâ n tu l Sinod
Bisericii O rtodoxe Rom âne, p o trivit căruia orice problemă biseriz controversată poate fi rezolvată, în m od canonic num ai cu eforunite ale întâistătătorilor Bisericilor im plicate în aceasta. Este de
sine înţeles că, în acest caz, trebuie să se ţină seama neapărat de
ţa poporului lui D um nezeu.
Cer S fin tele Voastre rugăciuni p entru Biserica şi turm a noastră.
Mă rog şi urez Prea Fericirii Voastre m ultă sănătate şi succese
uvăntate în slujirea de întâistătător p entru binele S fin tei Biserici
oxe Române.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
t ALEXEI
PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

10.
SC R ISO A R E A
R E S A T A PR E A FERIC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H TEO C TIST
DE C Ă T R E S A N C T IT A T E A S A , A L E X E I A L II-LE A ,
P A T R IA R H U L M OSCOVEI S I A L ÎN T R E G II RU SII,
L A 24 DECEM BRIE 1992
Prea Fericirea Voastră,
Cu adâncă părere de rău am aflat că între 19— 20 decem brie 1992

mEi prim it în com uniune pe episcopul Petru de Bălţi, care era sub
m ttrd ic ţie canonică, precum şi câţiva clerici ai Bisericii O rtodoxe din
M oldova care se găsesc sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Moscovei.
1k acelaşi tim p, Prea Fericirea Voastră şi Sinodul Bisericii Ortodoxe
Mamâne aţi luat decizia de a «reînnoi activităţile», pe teritoriul canonic
•Z Patriarhiei M oscovei, ale «M itropoliei Basarabiei sub jurisdicţia cawonică şi, cu binecuvântarea S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe
ttom ăne, să desem naţi pe episcopul Petru ca m itropolit locum tenens
de Basarabia şi să purcedeţi la alegeri, p entru acest scaun, a unui
m itropolit dintre episcopii Bisericii R om âne».
In acelaşi tim p, cu aceeaşi părere de rău, am observat că, în
moţiunea pe care am m enţionat-o m ai sus, discuţiile noastre cu Prea
Fericirea Voastră, purtate la Istanbul în m artie 1992, sunt scoase foarte
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m u lt în evidenţă, deşi, cu acel prilej, nu s-a luat nici o măsură în legă
tură cu viitorul com unităţilor ortodoxe din Moldova.
Această ingerinţă anticanonică în problem ele interne ale Bisericii
Ortodoxe din M oldova care este parte a Patriarhiei Moscovei şi care se
bucură de independenţă în adm inistraţia sa internă, realizată îm potriva
dorinţei episcopilor şi a m arii m ajorităţi a clericilor şi credincioşilor
săi, generează prim ejdia de schism ă bisericească în Republica M oldova
şi de încetare a relaţiilor dintre Bisericile noastre.
S fin tele canoane care interzic episcopului unei anum ite eparhii
să-şi extindă puterea asupra altei eparhii (Sinodul III ecum enic, can. 8 ;
Sinodul din A ntiohia, can. 13, 21, 22; Sinodul de la Cartagina, can. 59),
su n t călcate în picioare în m odul cel m ai brutal. Aceeaşi interdicţie se
aplică şi m itropoliţilor care n u -şi pot extinde puterea dincolo de re
giunea lor (Sin. II ecum enic, can. 2 ; Sin. III ec., can. 8), precum şi
patriarhilor (can. 15, Sin. I— II Const). Fiecare episcop al Bisericii O rto
doxe jură, la instalarea sa, să respecte aceste reguli. In afară de aceasta,
sfintele canoane prevăd, de asemenea, că «un episcop nu poate fi insta
lat în Biserica în care conducătorul ei este încă în viaţă şi-şi exercită
slujirea» (Sin. 1— II Const., can. 16). M itropolitul C hişinăului şi al
M oldovei este conducătorul Bisericii Ortodoxe din M o ld o va ; drept pen
tru care declaraţia p rivind viitoarea alegere a m itropolitului Basarabiei
şi num irea unui locum tenens n u poate fi considerată de noi decât ca
o încălcare a dreptului canonic.
A vând în vedere toate cele m enţionate m ai sus, ne exprim ăm
energic protestul şi rugăm pe Prea Fericirea Voastră să corectaţi cât
m ai curând posibil nedreptăţile existente, pentru binele u n ităţii orto
doxe şi m ântuirea sufletelor fiilor Bisericii din Moldova. M otivele poli
tice, naţionaliste şi de altă natură nu trebuie să intervină în dom eniul
bisericesc întrucât acest lucru duce inevitabil la consecinţe negative
pentru Biserică.
Biserica Ortodoxă din M oldova se află sub jurisdicţia Patriarhiei
M oscovei (până în 1918 S fâ n tu l Sinod G uvernator al Bisericii Rusiei),
începând din 1808; astfel, aceasta s-a alăturat Bisericii Ortodoxe Ruse
cu peste şapte decenii înainte ca Biserica Ortodoxă Română să-şi capete
autocefalia. N um ai voinţa liberă, exprim ată canonic, a episcopilor,
clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, al căror glas
trebuie ascultat la Sinodul local al Patriarhiei M oscovei, poate avea o
sem nificaţie decisivă în problem ele ce ţin de apartenenţa jurisdicţională.
Dacă apelul nostru n u va produce nici u n fel de reacţie, vo m în
ţelege acest lucru ca pe începutul unei noi schism e care va distruge
relaţiile dintre cele două Biserici şi care va afecta serios unitatea Orto-
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precum şi relaţiile dintre cele două naţiuni. In acest caz, ne
ăm dreptul de a ne adresa Bisericii universale în totalitatea ei,
cererea unei judecăţi panortodoxe asupra acestei problem e.
Prea Fericirea Voastră ! Ş tim că în faţa A ltarului D om nului atât
' cât şi Noi va trebui să dăm un răspuns p entru soarta credincioşilor
i şi apelez din nou la Prea Fericirea Voastră pentru a vindeca
iunea tot mai mare din cadrul S fin tei Biserici, intr-o m odalitate
nioasă, canonică. Sper că circum stanţele externe care în ultim ele
' de ani au adus atât de m u lte dificultăţi şi suferinţe în viaţa Bisericii
odoxe Rom âne şi a Bisericii O rtodoxe din Moldova să n u im pieteze,
f o dată, asupra unităţii şi a păcii creştinătăţii ortodoxe.
Rămân, al V ostru iubitor frate în Hristos,
f ALEXEI
PATRIARH AL MOSCOVEI Şf AL ÎNTREGII RUSII

11. M IN U T A N R . 105 A SE SIU N II SF A N Ţ U L U I SINOD
A L B ISE R IC II O RTOD OXE RUSE,
D IN 22 DECEM BRIE 1992
S fâ n tu l Sinod, în sesiunea desfăşurată sub conducerea Patriarhu
lui, a analizat situaţia rezultată în urm a acţiunilor iniţiate de conduce
rea ierarhică a Bisericii Ortodoxe Rom âne în zilele de 19— 20 decem 
brie 1992, cu privire la Biserica Ortodoxă din Moldova.
N o t ă : Până la începutul secolului al X lX -le a com unităţile orto
doxe de pe teritoriul actualei Republici a M oldovei, s-au aflat sub con
ducerea suprem ă bisericească a Patriarhiei Constantinopolului. în 1808,
după ce teritoriul a fost eliberat de sub jugul otoman de către armata
rusă, aceste com unităţi au intrat sub jurisdicţia canonică a Bisericii
Ortodoxe a Rusiei şi sub im ediata îndrum are (supraveghere) a exarhului p entru Moldova, Valăhia şi Basarabia. în 1813, S fântul Sinod a în 
fiin ţa t Episcopia C hişinăului în cadrul Bisericii Ortodoxe a Rusiei.
A stfel, com unităţile ortodoxe de pe teritoriul aflat în discuţie au fost
integrate în Biserica Rusiei cu peste şaptezeci de ani înainte ca Biserica
Română să devină independentă, aceasta dobândindu-şi autocefalia abia
in 1885.
în tre 1919 şi 1940, când Basarabia făcea parte din Regatul Rom â
niei, eparhia Chişinăului, ca m itropolie, s-a aflat sub jurisdicţia Pa
t r i a r h i e i Rom âne, însă, după aceea, ea a reven it sub jurisdicţia Pa
triarhiei M oscovei şi a întregii Rusii. Până în 1992 acest fa p t nu a fost
niciodată contestat de conducerea ierarhică a Bisericii Ortodoxe Rom âne,
m enţinându-se până acum relaţii bune cu Biserica Ortodoxă Rusă,
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m anifestate fre c v en t prin v izite reciproce, întruniri şi corespondenţă
între întâistătătorii celor două Biserici. Prin decizia sa din 5.10.1992,
Sfâ n tu l Sinod al Bisericii O rtodoxe Ruse, luând în consideraţie cererea
arhiepiscopului (acum m itropolit) V ladim ir al C hişinăului şi M oldovei,
care reflecta dorinţa clericilor şi a m ajorităţii credincioşilor laici ai
M oldovei, a declarat Biserica Ortodoxă din M oldova independentă în
problem e de adm inistraţie bisericească, de iconomie, de educaţie, precum
şi în cele civile. La 15 decem brie a a v u t loc la Chişinău o întrunire
episcopală la care au luat parte protopopi şi aproxim ativ 700 de repre
zentanţi hirotoniţi şi laici ai m ajorităţii com unităţilor ortodoxe din
Moldova. Aceştia au votat aproape în unanim itate — cu o abţinere şi
câţiva clerici absenţi — p entru păstrarea actualei stări de fapt a B i
sericii O rtodoxe din Moldova, în cadrul Patriarhiei Moscovei.
La 19 decem brie 1992, Sinodul Bisericii O rtodoxe Rom âne a anun
ţat înfiinţarea M itropoliei Basarabiei în cadrul Patriarhiei Române. La
20 decem brie 1992, Prea Fericitul Patriarh Teoctist al Rom âniei l-a
prim it în com uniune liturgică pe episcopul P etru de Bălţi care fusese
suspendat din cadrul S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, îm 
preună cu alţi câţiva clerici ai Bisericii Ortodoxe din Moldova. (Con
siliul eparhial al clericilor din Chişinău, desfăşurat la 8 septem brie 1992,
la care au participat 705 clerici, a hotărât ca episcopul Petru să fie sus
pendat din funcţie fără întârziere ca urm are a sfidării făţişe a ordinelor
ierarhului conducător al episcopiei).
Prin decizia S fâ n tu lu i Sinod din 5 octombrie 1992, episcopul Petru
a fo st suspendat din slujirea eclesiastică până la analizarea în am ănunt
a cazului său ca urm are a neascultării ordinelor episcopului diecezan
şi a încălcării, în felu l acesta, a disciplinei canonice. N otificările oficiale
prin care episcopul P etru era chem at să se vrezinte la sesiunile S fâ n 
tu lui Sinod din 20 octom brie şi din 22— 24 decem brie 1992, în care
urm a să fie analizat cazul său, au fo st total ignorate de el. P otrivit
A ctului patriarhal şi sinodal al Bisericii Române din 19 decem brie,
episcopul P etru este n u m it locţiitor al m itropolitului Basarabiei, cu
drept de prezenţă în Sinodul Bisericii Române până la alegerea m itro
politului Basarabiei din rândurile ierarhilor acelei Biserici. D ocum entul
respectiv afirm ă, în continuare, că problem a reînfiinţării M itropoliei
Basarabiei a fost discutată de Patriarhul Teoctist al Rom âniei cu Pa
triarhul Moscovei şi al întregii Rusii când s-au în tâlnit la Istanbul în
m artie 1992.
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S -a hotărât:
1. Să se exprim e o profundă îngrijorare cu privire la acţiunile
conducerii ierarhice a Bisericii Ortodoxe Române, aceasta violând în
mod sfidător sfintele canoane care interzic atât episcopului să-şi extindă
puterea dincolo de respectiva episcopie, cât şi întâistătătorului unei
Biserici să-şi extindă jurisdicţia pe teritoriul unei alte Biserici, precum
fi să accepte în com uniune liturgică persoane suspendate din slujirea
clericală;
2. Opinia publică bisericească şi laică să fie inform ată că, la întâl
nirea dintre Patriarhii Teoctist şi A le xe i al II-lea, de la Istanbul, nu
s-a luat nici o decizie cu privire la sta tutul com unităţilor ortodoxe
din M o ld o va ;
3. Să se reconfirm e poziţia Bisericii O rtodoxe Ruse cu privire la
statutul jurisdicţional al Bisericii O rtodoxe din M oldova care poate
fi determ inată num ai p rin voinţa canonică liberă a protopopilor, clerici
lor, m onahilor şi laicilor respectivei Biserici şi care trebuie expriinată
la Sinodul local al Patriarhiei M oscovei în a cărei com ponenţă revine
decizia finală în această problem ă, de com un acord cu alte Biserici
Ortodoxe locale;
4. Să se trim ită u n m esaj Prea Fericitului Patriarh Teoctist al
României din partea Sanctităţii Sale Patriarhul A le xe i al II-lea al
M oscovei şi al întregii Rusii, prin care să se protesteze îm potriva ac
ţiunilor anticanonice ale Patriarhiei Rom âne şi să se arate că aceste
acţiuni duc im plicit la o nouă diviziune bisericească şi rupere a re
laţiilor dintre cele două Biserici, ele constituind şi o gravă am eninţare
la adresa unităţii ortodoxe în g e n e ra l; şi să se ceară ierarhilor con
ducători ai Bisericii Rom âne să îndrepte im ediat ofensele comise şi să
fie inform aţi că, dacă această cerere n u este satisfăcută în m od corespun
zător, Biserica Ortodoxă Rusă va recurge la dreptul său de a apela la
Biserica Ortodoxă universală, p entru o judecată panortodoxă a acestei
p ro b le m e ;
5. Episcopul P etru de Bălţi, care a încălcat sfintele canoane ale
Bisericii Ortodoxe continuând slujirea liturgică după ce a fo st suspendat
din slujbă, prin decizia sa arbitrară, refuzând să apară în faţa S fâ n tu 
lui Sinod, care trebuia să judece cazul său, fără a avea perm isiunea de
a pleca, transferând jurisdicţia unei Biserici la o alta, producând prin
aceasta o ruptură bisericească şi care, având în vedere toate cele de
mai sus — p o trivit canoanelor bisericeşti — este pasibil de caterisire,
să fie suspendat, în continuare, în speranţa că el se va c ă i; iar preoţii
care, îm preună cu episcopul Petru, şi-au schim bat jurisdicţia, sfidând
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canoanele bisericeşti, provocând astfel o ruptură, să fie suspendaţi din
slujire, până când se vor pocăi cu sinceritate ;
6.
Ca m esajul patriarhal să fie adresat I. P. S. Vladim ir, m itropolit
al Chişinăului şi M oldovei, clericilor, credincioşilor şi turm ei devotate
a Bisericii O rtodoxe din Moldova.
f ALEXEI
PATRIARH AL MOSCOVEI Şl AL ÎNTREGII RUSII

12. CO M U NICATU L, NR. 2170, DIN 9 A P R IL IE 1922,
A L C A N C E L A R IE I SF Â N T U L U I SINO D
A L B ISE R IC II O RTOD OXE R O M A N E :
«Sinodul Perm anent al Bisericii Ortodoxe Rom âne, în şedinţa sa
din 9 aprilie 1992, exam inând situaţia relaţiilor Patriarhiei Rom âne cu
Biserica Ortodoxă Rusă, în urm a convorbirilor avute la Constantinopol,
în 15 m artie 1992, cu Sanctitatea Sa A lexei al II-lea, Patriarhul Mos
covei şi al întregii Rusii, ţine să com unice poziţia oficială a Patriarhiei
Rom âne privind situaţia bisericească din Basarabia şi Bucovina de
nord:
S fâ n tu l Sinod al Bisericii O rtodoxe Române nu a recunoscut nicio
dată desfiinţarea M itropoliei Basarabiei cu sediul la Chişinău şi a
M itropoliei Bucovinei cu sediul la Cernăuţi. Patriarhia Rom ână nu a
acceptat şi nu poate accepta niciodată consecinţele nefaste ale pactului
Ribbentrop-M olotov.
Din acest m otiv, delegaţia Bisericii Ortodoxe Rom âne la Constanti
nopol a convenit cu delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse să înceapă con
vorbiri frăţeşti p entru repararea nedreptăţilor cauzate pe plan biserice
şi canonic de pactul Ribbentrop-M olotov.
Sinodul Perm anent al Bisericii Ortodoxe Rom âne consideră necesar,
de asemenea, să precizeze că unele deosebiri ca, de exem plu, diferenţ
de calendar (stil vechi şi stil nou), rangurile bisericeşti, tradiţiile loca
etc., pot fi păstrate aşa cum su n t acum şi nu constituie o piedică î
calea restabilirii unităţii adm inistrative bisericeşti dintre fraţii romă
ortodocşi de o parte şi de alta a P ru tu lu i».
AL
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13.
SC R ISO A R E A
A D R E S A T A , L A 3 A P R IL IE 1992,
DE C Ă T R E UN GRU P DE 52 DE D EPU TA ŢI
DIN P A R L A M E N T U L REPU BLICII M OLDOVA,
S A N C T IT Ă Ţ II S A L E A L E X E I A L II-LEA,
P A T R IA R H U L M OSCOVEI Ş I A L ÎN TR E G II RU SII
ŞI PRE A FERIC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H T E O C T I S T
(Sanctitatea Voastră, Prea Fericirea Voastră)
In tem eiul unităţii de credinţă a poporului rom ân;
In virtutea fa p tu lu i că M itropolia Basarabiei a fost sm ulsă anticBOrtzc şi îm potriva voinţei milioanelor de creştini basarabeni, în 1940,
trupul B isericii-m am e — Patriarhia Română, ca urm are a preve& rHor pactului M olotov-Ribbentrop, nul şi neavenit ab initio, dezavuat
m st la Moscova, cât şi la B u c u re şti;
în baza hotărârii celei de a doua Mari A dunări Naţionale de la
Chişinău, din 16 decem brie 1990, care a proclam at independenţa naţio
nală a rom ânilor din teritoriile române ocupate de U R SS şi a recunoaş
terii, p entru întreaga populaţie românească, a dreptului de a apăra şi
* garanta prin toate m ijloacele această independenţă, act legiferat de
Parlam entul M oldovei la 27 august 1991 ;
Ţinând seama de fa p tu l că, în ultim a jum ătate de secol, autorităţile
M sericeşti au prom ovat şi au susţinut în fa p t rusificarea metodică a
■poporului ortodox rom ân din acea parte a Patriarhiei Rom âne care a
fo st subordonată sam avolnic Patriarhiei R u s ie i;
Luând act de noile realităţi bisericeşti din Ucraina, precum şi de
rendinţa unor cercuri din Rusia, de a legifera în planul organizării bi
sericeşti consecinţele pactului M olotov-Ribbentrop, în scopul restabilirii
unităţii O rtodoxiei;
Ne adresăm Sanctităţii Voastre (Prea Fericirii Voastre) în vederea
iniţierii de urgenţă a unui dialog, între cele două Patriarhii, în stare
aă refacă unitatea bisericească a poporului rom ân şi să aşeze pe te 
m eiurile fireşti raporturile interortodoxe româno-ruse.
3 aprilie 1992.
(U rm ează se m n ătu rile
M oldova)

c e l o r 52 d e

d eputaţi

din

Parlam entul
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14. D E C L A R A Ţ IA
UNOR O AM EN I DE Ş T IIN Ţ A . C U LTU R A ŞI A R T A DIN M OLD OVA,
A D R E S A T A TU TU RO R C E TĂ ŢE N IL O R REPU BLICII M OLD OVA,
LA 26 SEPTEM B RIE 1992 :
D R A G I CO NC ETĂŢENI,
IU B IŢ I F R A Ţ I C REŞTIN I,
PREO ŢI Ş I M IRENI,
In
N istru,

toiul consternării generale pricinuite

de pacea suspectă de pe

adusă cu ajutorul arm atei ruse de ocupaţie,

aflăm

iată

că,

printr-un rafinam ent de cruzim e, Vlădica V ladim ir e gata pregătit să
vândă şi Biserica străm oşilor noştri. Trebuie să fim conştienţi că tră
darea bine sincronizată a instituţiilor puterii şi a adm inistraţiei epar
hiale, care s-au dovedit a fi corupte şi ostile idealurilor naţionale, ar
putea să ne coste fiinţa naţională însăşi. De aceea trebuie să ne apărăm |
cu ferm itatea im pusă de gravitatea m om entului istoric.
Facem apel direct la conştiinţe ! Se ştie că preoţii care au participaţi
cu sau fără dorinţa lor la adunările eparhiale necanonice din ultim ul
tim p, au p rim it m isiunea să speculeze în interes politic S fin tele Taine.
P entru botez, cununie, împărtăşanie, se va cere sem nătura dum nea
voastră în sprijinul m afiei clericale separaţioniste favorizate de p u tereA
N u vă lăsaţi provocaţi. Stăpânirea poate dispune de o parte a clerului.J
care nu are nim ic

com un cu cultura şi nici cu credinţa, dar nu poat

dispune de marea masă a credincioşilor care form ează Biserica. N u

uă|

îndepărtaţi de bisericile m oştenite de la străm oşi şi rezidite cu m âini
dum neavoastră. Unul din principiile canonice fundam entale ale Bise-1
ricii O rtodoxe — principiul organic — constă în rânduiala potrivit că-]
reia întreaga lucrare a Bisericii se săvârşeşte prin acţiunea comună
tuturor m em brilor ei. Noi, intelectualii, alături de m ireni şi preoţi
conştienţi ai neam ului, de Frăţia ortodoxă «S fâ n tu l Ştefan cel M are»
îm preună cu Prea S fin ţitu l Petru, episcop de Bălţi, trebuie să ne ridi-]
căm în apărarea Bisericii străm oşeşti declarând următoarele :
1.

Prin ideea aşa zisci independenţe a Bisericii din Basarabia

m anifestă tendinţele separatiste ale conducerii acestei Biserici. Noi
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jpirfire adm inistrativ-ecleziastică preconizată cu această ocazie va fi
OVA,
A.

btuZ act de sfâşiere a republicii, sub pretextu l creării num ărului
__

j

r de episcopii intr-o m itropolie.
2. Cerem încetarea acţiunilor nelegitim e şi necanonice de persecua episcopului de Bălţi, Petru Păduraru.
3. Protestăm faţă de politica de rom ânofobie prom ovată în Eparhia
năului şi faţă de refu zu l arhiepiscopului Chişinăului şi M oldovei

a binecuvânta invitarea unor preoţi şi profesori de religie din Ro
ia în parohiile şi in stitu ţiile noastre de învăţăm ânt teologic,
întrucât educaţia naţională ţine de atribuţia exclusivă a statului,
M inisterului C ulturii şi C ultelor şi M inisterului învăţăm ântului
găsească posibilităţi de colaborare cu Biserica Ortodoxă Naţională
cu S ta lu l rom ân în vederea pregătirii cadrelor pentru educaţia moralioasă în şcoală.
4. întrucât S fa tu l eparhial, în declaraţia din 7 septem brie 1992,
tivează poziţia sa atee şi antinaţională prin faptul că «nu poate să
«r pronunţe îm potriva sta tului», cerem celor care trec în ochii Bisericii
moastre drept S ta t să nu se amestece în treburile acesteia şi să nu
substituie organul de stat p entru culte în exercitarea funcţiilor sale
pentru apărarea intereselor credincioşilor.
5. Cerem rezolvarea problem ei jurisdicţionale în spiritul canonu
lui 34 apostolic prin iniţierea de urgenţă a unui dialog interortodox
bitre Biserica Naţională — Patriarhia Rom ână — şi Biserica Pravos
lavnică a Rusiei. S u n te m p en tru lichidarea urm ărilor ocupaţiei sovie
tice şi înfăptuirea în plan bisericesc a idealului naţional şi a dreptului
sfânt la unitate şi independenţă naţională.
6. în legătură cu nelegiuirile şi acţiunile sale anticanonice şi a n ti
naţionale cerem izgonirea clanului m afiot serapionist în fru n te cu N ikoîai Vasilievici K antarian (Arhiepiscopul Vladim ir) de

la conducerea

bisericească.
26 septem brie 1992.
(U r m e a z ă s e m n ă t u r i l e a p e s t e 270 o a m e n i d e ş t i in ţ ă şi c u lt u r ă , l u c r ă t o r i
tn d i v e r s e d o m e n i i d e m a n i f e s t a r e a s p i r i tu l u i o m en e sc ).

C R E Ş T IN IS M U L , B IS E R IC A S T R Ă M O Ş E A S C Ă ,
L A R Ă S Ă R IT D E C A R P A Ţ I, L A R Ă S Ă R IT D E P R U T ,
D I N C E L E M A I V E C H I T IM P U R I P Â N A I N 1812

P ână în an u l 1812 se poate vorbi num ai de o singură Ţară Româ
nească, la ră să rit de C arpaţi, Moldova, num ai de o singură Biserică
străm oşească organizată canonic, M itropolia Moldovei.
D upă cum bine au observat specialiştii în dom eniu, ceea ce începe
să se num ească B asarabia după anul 1812, nici nu are o istorie proprie.
Istoria ei, de fap t şi de drept, se include total în istoria Moldovei. Căci,
tim p de peste 400 de ani, începând cu secolul al X lV -lea, a fost o sin
gură ţară a M oldovei, o singură m itropolie unitară. Originea şi evoluţia i
form elor sale politice, sociale, bisericeşti şi culturale su n t aceleaşi cu j
ale Moldovei
In anul 1865, la Ism ail, cu prilejul inaugurării activităţii Episcopiei I
de aici, episcopul M elchisedec Ştefănescu exclam a : «Basarabia, parte,|
din Moldova, acest păm ânt rom ânesc din tru p u l cel creştinesc al B i-[
sericii O rtodoxe Rom âne, stro p it de atâtea ori cu sângele fiilor săi^|
fecundat cu sudorile şi ostenelile vechilor predicatori ai Bisericii ro
mâne... !» 2.
Bineînţeles, nu ignorăm convieţuirea pe aceste plaiuri a străm oşilor!
noştri cu alte etnii, încă din epoca etnogenezei rom âneşti în m ileniul!
care a precedat secolul al X lV -lea, când s-a organizat statu l M oldovaj
şi M itropolia Moldovei.
Deci pe o perioadă a tâ t de îndelungată, de circa 1500 de ani, aceste
ţin u tu ri rom âneşti nu se pot, în realitate, studia şi cerceta decât prin
oglindire reciprocă a datelor şi faptelor din dreapta şi din stâng
P rutului.
A vând în vedere începuturile şi răspândirea creştinism ului în Mol-J
dova străbună, trebuie să luăm am inte că term enii de origine latir
p e n tru noţiunile fundam entale de credinţă şi viaţă creştină în limb
populaţiei daco-rom ane şi apoi rom âne a acestei provincii constituie
ca şi p e n tru întreaga Rom ânie, o dovadă de necontestat a latin ităţ
şi continuităţii noastre 3.
P ătru n d erea şi răspândirea creştinism ului la populaţia dacică
daco-rom ană de la nordul D unării s-a făcut pe două căi p rin c ip a le :
u na a fost cea a m isionarilor trim işi p en tru propovăduirea dreptei ere
dinţe, în tre care activitatea m isionară a Sfântului Apostol A ndrei iî
Dobrogea de astăzi constituie u n argum ent im portant cu privire la pri
m irea Evangheliei de către populaţia laică încă din vrem ea Apostolilor J
a doua este cea reprezentată de creştinii din alte provincii ale Imperiu
1. Ştefan Ciobanu, B a sa ra b ia : populaţia, istoria, cultu ra . Bucureşti, Chişini*
1992, p. 47.
2. C u vâ n t ro stit d e ep isc o p u l M elch ise d ec la d esch id erea E pisco p iei d e Isn
1865, în «Literatura şi Arta», nr. 27 din 2 iulie 1992, p. 6.
3. I. Barnea, C reştin ism u l pe te rito riu l M o ld o v ei în sec o le le III — XIII, in
serica O rtodoxă Română», CVI (1988), nr. 1—2, p. 123.
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feri rom an, fie că erau soldaţi în arm ata rom ană, negustori, m eseriaşi
mta colonişti, fie că erau chiar persoane oficiale /*.
O
istorie a civilizaţiei şi culturii rom ane în Moldova, a relaţiilor
populaţiei rom ane sau rom anizate din sud cu populaţia daco-carpatică
A i restul M oldovei se conturează astăzi tot m ai m ult şi datorită rezulte e lo r săp ătu rilo r arheologice.
C ercetarea globală a prezenţei rom ane şi a relaţiilor cu populaţia
antohtonă im pune şi analiza u nor aspecte ale su p rastructurii, ale cre
a n ţe i, ale re lig ie ir>.
In ceea ce priveşte organizarea vieţii bisericeşti canonice trebuie să
adm item că, încă de la început, a existat o ierarhie bisericească şi la
■ordul D unării, în Moldova de astăzi. V iaţa creştină nu putea continua
m chip norm al fără existenţa unor clerici cu hirotonie canonică. Preoţii
şi călugării vor fi av u t un conducător, un episcop, un horepiscop sau
a n episcop m isionar (periacent).
Este greu de conceput că fiecare candidat la hirotonia în preot se
Ta fi deplasat la sud de D unăre sau mai departe, în Balcani, în
acest scop
în problem a creştinism ului, a Bisericii creştine, la răsă rit de Carpaţi,
trebuie să avem în vedere că acest spaţiu răsăritean al C arpaţilor avea
ţi o m are im portanţă p e n tru com erţul de t r a n z it7. Din oraşele coastei
aordice M ării Negre, ale D unării de Jos, situate adesea la v ărsarea râ u 
rilor, plecau num eroase drum uri spre nord, de-a lungul Şiretului, P ru 
tului şi N istrului.
Se consideră că pe terito riu l de astăzi al Moldovei, odată cu răs
pândirea şi generalizarea creştinism ului, au fost constituite şi cuvenitele
locaşuri de c u lt 8, d ar despre a căror existenţă m ărturiile arheologice
nu ne pot spune prea m ulte lucruri, p e n tru că ele erau construite din
lemn, m aterial existent din abundenţă în aceste p ărţi ale Moldovei.
Astfel, n u ne su rp rin d e faptul că şi la 1812, din totalul de 775 de biserici
parohiale din B asarabia, 734 erau construite din lemn. Tot astfel se ex
plică şi faptul, cel p u ţin în p arte în terito riu l est-carpatic al României,
că m aterialele paleo-creştine n u su n t prea m ulte, dar in terp retarea lor
corectă contribuie în tr-o m ăsură aproape hotărâtoare la înţelegerea în 
tregului fenom en al creştinism ului la rom âni 9.
Spaţiul geografic bisericesc care ne interesează acum în chip deo
sebit aflându-se în im ediata vecinătate a Dobrogei, iar din secolele
II—IV p ărţile din sud ale Moldovei de astăzi, fiind chiar înglobate în
Im periul rom an, care a construit pe m alul stâng al D unării centre m i
litare şi comerciale, de pildă la Bărboşi, C artai—Orlovca (Altobrix) şi
probabil la Ism ail, populaţia dacică din ţin u tu rile respective a fost su 
4. Dr. V. Chirica, C reştin ism u l Ia est de C arpaţi In lum ina m ărturiilor a rh eo 
logice, In «Mitropolia M oldovei şi Sucevei», LXV (1989), nr. 1, p. 68.
5. Prof. I. Dragomir, în c e p u tu rile c re ştin ism u lu i în sudul rom an al M o ld o vei,
In voi. De Ia D unăre Ia M are, Galaţi, 1977, p. 119— 121.
6. I. Barnea, op. cit., p. 135.
7. V irgil M ihăilescu-Bârliba, E lem en te rom ane la est de C arpaţi în prim a ju 
m ătate a m ile n iu lu i I e.n„ în «M itropolia M oldovei şi Sucevei», LXIV (1988),
nr. 1, p. 61.
8. Dr. V. Chirica, op. cit., p. 74.
9. Ibid em , p. 70.
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pusă unui proces de rom anizare asem ănător cu cel al dacilor de pe te ri
toriul celorlalte provincii ale Rom âniei zilelor noastre 10.
Se ştie astăzi că m aterialele arheologice atestă în tru totul p ă tru n 
derea creştinism ului în părţile M oldovei încă din secolele II—III, p re
cum şi răspândirea şi acceptarea lui pe scară largă în secolele u r 
m ătoare u .
A stfel, pe Şiret, în nordul D unării, la Bărboşi, nu departe de v ă r
sarea P ru tu lu i în D unăre, s-a descoperit o sfântă cruce, pandantiv, piesă
creştină ce datează d in tr-o perioadă anterioară oficializării creştinism u
lui în vrem ea sfântului îm p ărat C onstantin cel Mare. Piesa a fost des
coperită în anul 1975, în cuprinsul unei locuinţe dacice de epocă rom ană,
din castrul de la Bărboşi. în p artea superioară era p revăzut un orificiu
p e n tru prindere. Crucea este din sidef şi datează din prim a ju m ătate
a secolului al III-lea. Este p rin tre cele mai tim purii exem plare din
această zonă a Europei. în aceeaşi locuinţă s-a mai găsit şi un opaiţ cu
porum belul cu ram ura de m ăslin 12.
La Fundul-V ăii (Vaslui) s-a descoperit o fibulă din bronz, orna
m entată cu sim boluri creştine, în tr-u n m orm ânt, fibulă încadrată cro
nologic în prim a ju m ă ta te a sec. al V-lea. Din sec. al V l-lea s-a găsit
o altă fibulă din bronz, ornam entată cu m otive cruciform e la M oldoveniN eam ţ 13.
O
sem nificaţie deosebită pare să o aibă recentele descoperiri arheo
logice de la M ihălăşeni-B otoşani, de la sfârşitul sec. al IV -lea şi în
ceputul secolului urm ător.
C hiar dacă se stabiliseră noi graniţe im periale rom ane pe D unăre,
aceasta nu a constituit un im pedim ent m ajor în continuarea legăturilor
cu Dobrogea, încă rom ană.
La M ihălăşeni-B otoşani, s-a descoperit un m edalion de origine pa
leocreştină în tr-o necropolă, care reprezintă pe proorocul Daniil, in
groapa cu lei Vl.
începând cu sec. al IV-lea populaţia autohtonă rom ană de la es
de C arpaţi m ărturisea creştinism ul în viaţa de toate zilele, prin p u rta r
unor cruciuliţe tu rn a te local în tipare specifice, a unor pandantive sa
obiecte de podoabă cu sem nul sfintei cruci, a unor accesorii de îmbr"
căm inte, p rin aplicarea u nor sem ne creştine, m ai ales sfânta cruce
practica creştină se observă în ritu l şi ritualul de înm orm ântare pr'
adoptarea în hum ării şi a orientării creştine a m orm intelor, a depune
unor ofrande creştine 15. P e n tru perioada secolelor IV—V există dova
că în unele cim itire de pe terito riu l Moldovei ap arţin ân d cu lturii geti
autohtone, populaţia locală a adoptat ritu l şi ritu a lu l creştin, de pil
la Tăcuta-V aslui, D um brăveni-B otoşani, s-au găsit în m orm inte şi v
de lut, de factură locală, având incizat pe ele sem nul sfintei cruci.
10. I. Barnea, op. cit., p. 123.
11. Adrian Gabor, M ărtu rii a rh eo log ice privin d v ec h im e a c reştin ism u lu i
su d u l M o ld o vei, Sn «M itropolia M oldovei şi Sucevei», LXII (1986), nr. 1—2, p.
12. Prof. I. Dragomir, op. cit., p. 118— 121.
13. Dr. Dan Gh. Teodor, R itu ri şi ritualuri lunerare In est d e C arpati în
lele V— X I, în «Mitropolia M oldovei şi Sucevei», LXIV (1988), nr. 3, p. 73 şi
14. Dr. V. Chirica, op. cit., p. 73.
15. Pr. N icolae Dănilă, M a teria le a rheologice p a leo creştin e din M oldova.
«Mitropolia M oldovei şi Sucevei», LXIII (1987), nr. 3, p. 80—81.
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’n secolele V—VII, m ărtu riile arheologice creştine în Moldova devin
: mai num eroase l,!.
Intensificarea legăturilor cu B izanţul, în secolul al Vl-lea, îndeosebi
epoca îm păratului Ju stin ian , a co ntribuit la im portul unor form e
irioare de cu ltu ră m aterială a credinţei creştine la nordul D unării
Jos, unde în v ăţătu ra D om nului nostru Iisus H ristos se răspândise
. in rân d u l populaţiei daco-rom ane l7.
A propierea geografică faţă de Dobrogea, pe terito riu l căreia în de1 secolelor V—VII au existat num eroase centre religioase, creştine,
facilitat desigur, într-o însem nată m ăsură, extinderea Evangheliei în
iile M oldovei l8.
Aşa se face că din secolele VI—VII avem o serie bogată de m ărtu rii
ine din Moldova. Sim bolurile cultului creştin se prezintă în diverse
i şi pe m ateriale diferite : cruci incizate sau în relief pe vase de
arse, porum bei, peşti, ram uri de m ăslini sau de palm ieri, litesc şi
iol<J.
Din secolele V III—IX se cunoaşte o cruce tăiată d intr-o bucată de
b, găsită la H lincea-Iaşi ; o psolie de os pe care su n t incizate sem 1 sfintei cruci şi pom ul vieţii, descoperită la Dodeşti-Vaslui 2°.
C ercetătorii au constatat până astăzi influenţa binefăcătoare, aproape
tinuă a B izanţului asupra populaţiei rom ane de pe teritoriul de la
de Carpaţi, în secolele V III—XIII.
Dobrogea constituie, în continuare, o puternică verigă de legătură
Bizanţ şi Moldova 21. în acele vrem uri străvechi centrul de civilie p e n tru întreaga Moldovă, inclusiv p en tru Basarabia de mai târziu,
afla îndeosebi în partea de sud, la gurile m arilor fluvii, D unărea şi
tru, pe m alul M ării Negre.
E xistenţa, continuu înfloritoare, a Bisericii O rtodoxe la răsă rit de
ţi, în secolele X II—X III, condusă de episcopi ortodocşi, consideraţi
papa G rigorie al IX -lea «pseudoepiscopi», care ţin de ritu l grecilor
atestată a tâ t înainte, cât şi după invazia tăta ră din 1241, de difeizvoare scrise, cât şi de m ărturii a r h e o l o g ic e ( S c r i s o a r e a papei
rigorie al IX -lea către viitorul rege al U ngariei, Bela al IV-lea este
tată 14 noiem brie 1234)2:\
Cetatea Albă este cea mai veche aşezare orăşenească, pom enită doentar, pe terito riu l viitoarei Moldove. în secolul al X lV -lea în pe16.
18.
20.
21.

I. Barnea, op. c/l.,
A drian Gabor, op.
I. Barnea, op. cil.,
Pr. Ilie Catrinoiu,

p. 126.
cit., p. 88.
p. 128.

17. Ibidem , p. 127.
19. Ibidem , p. 89.

In flu en ta biza n tin ă asupra terito riu lu i M o ld o vei în seco VI I I — XIII în lu m in a izvo a re lo r literare, a rh eo lo gice ţ i n um ism atice, în «Bise-

*-a O rtodoxă Română», CUI (1985), nr. 1—2, p. 129— 130.
22. Ibidem , p. 121.
23. Constantin C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi c c tă li m o ld o v e n e din se c o lu l
X -lea până Ia m ijlo cu l sc c o lu lu i al X V l-le a , Bucureşti, 1967, p. 201—203 ; Pr. Niae Şerbănescu, M itropolia M o ld o v e i şi S u c e v e i. S a se su te d r ani d e la prim a
menţiune docum entară cu n o scu tă a e x is te n te i c i (1386 — 1 sep tem b rie 1086), în
Biserica O rtodoxă Română», CIV (1986). nr. 9— 10, p. 11-1 şi 126; N. Iorga, Istoria
.Xiscricii ro m â n eşti şi a v ie ţii religioase a rom ânilor, Ediţia a Il-a — revăzută şi
adăugită, voi. I, Bucureşti, 1928, p. -17 şi 63.
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rioada carc precede întem eierea statului Moldova, aici a fost întem eiată
o episcopie ortodoxă p e n tru treb u in ţele sufleteşti ale băştinaşilor, s tră 
bunii noştri din Moldova de sud.
în tim pul îm păratului A ndronic II Paleologul (1282— 1328) se con
stată la C etatea Albă existenţa acestei episcopii, num ită A sprokastron ;
Ierarh u l ei, pe la 1345 Chirii, participa în alte centre eparhiale p en tru
alegerea u n o r episcopi în cadrul M itropoliei de la Halici, în fiin ţată in
anul 1303.
Pe la 1330, în C etatea Albă a fost m artirizat tân ă ru l negustor grec
din T rapezunt, cunoscut mai apoi, în istoria Bisericii noastre, sub n u 
m ele de S fântul M ucenic Ioan cel Nou. El sosise aici în tr-o corabie
italiană. S tăpânitorul tă ta r al C etăţii — după invazia de la 1241, aici
stăpâneau acum tăta rii — în urm a unor intrigi ale căpitanului corăbiei,
cere negustorului Ioan din T rapezunt să se lepede de credinţa sa şi,
acesta refuzând, îl ucide în chinuri cum plite. M oaştele lui au devenit
făcătoare de m inuni, spre bucuria duhovnicească a autohtonilor din p ă r
ţile Cetăţii Alba.
în a doua ju m ătate a sec. al X lV -lea, când dom nitorii Moldovei au
aju n s să stăpânească şi ţărm u rile M ării Negre, pe la anul 1386, a fost
hirotonit episcop pe seam a Episcopiei de la C etatea Albă, Iosif M uşat,
de la m ănăstirea Neam ţu. Iosif M uşat n u a rezidat însă efectiv la C etatea
Albă niciodată, ci num ai la Suceava, în apropierea reşedinţei dom neşti
a Moldovei.
M arele Nicolae Iorga, inspirat, a observat şi a sintetizat că în u l
tim ul p ă tra r al secolului al X lV -lea «din episcopia C etăţii Albe ieşea
o m itropolie m oldovenească, precum din episcopia Vicinei ieşise o m i
tropolie rom ânească, p e n tru celălalt principat...». Astfel, după cum legi
ferează Scrisorile p atriarh ale de la Constantinopol, din 1401, s-a făcut
«din Moldova o nouă provincie m itropolitană, dezvoltată n eapărat din
Episcopia C etăţii Albe»
A lexandru cel B un străm ută, cu blagoslovenia m itropolitului Iosif
M uşat, în cadrul aceleiaşi eparhii, M itropolia Moldovei, m oaştele Sfân
tului Ioan cel Nou, de la C etatea Albă la Suceava, p en tru ca, de acum
înainte, S fântul Ioan cel Nou să fie însufleţitor, ocrotitor şi protector
al S tatului moldovenesc, după cum Sfântul M are M ucenic Gheorghe,
p u rtăto ru l de b iruinţă, va deveni, în special, p atronul oştirii Moldovei.
De acum înainte, arhiepiscopii, m itropoliţii de la Suceava, se inti
tulează arhipăstori ai «M oldovlahiei şi ai părţilor de lângă m are», cum
se constată în tr-o inscripţie de pe un epitaf din an u l 1428
în vrem ea lui A lexandru cel Bun se organizează în Moldova tr
eparhii :
24. Prof. A. V. Boldur, Istoria Basarabiei. C o n trib u ia la stu d iu l isto rie i romă
lor, vo i. I, E pocile v e c h i, Chişinău, 1937, p. 306 si 308; N. Iorga, op. cit., p. 75. Me
tiunea «şi al părţilor de lângă Mare» este 111 inscripţia grecească de pe un epi
din anul 1129, care am intea de m itropolitul M acarie al M oldovlahiei. tnsem nar
a fost reprodusă într-un cronograf bizantin tradus în rom âneşte şi copiat în 1
(sem nalat în anul 1881 de episcopul M elchisedec al Romanului) (cf. Pr. prof.
Mircea Păcurariu, Istoria B isericii O rto d o x e Rom âne, voi. I, ediţia a Il-a, Bucur
1991, p. 340).
25. C u vâ n t ro stit d e e p isc o p u l M e lch ise d ec Ia d e s c h id e r e a ... p. 6
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1. Episcopia R ădăuţilor, care cuprindea ţin u tu rile Ţării de Sus, cele
r e Polonia ;
2. Episcopia R om anului, care cuprindea o p a rte din ţin u tu rile Ţ ării
Sos şi de Jos, cele de pe lângă m unţi şi până la D unăre ;
3 . Arhiepiscopia Sucevei (M itropolia Moldovei), care avea în ju ris« directă p a rte a de m ijloc a ţării, p ân ă la N istru. Această jurisdicţie
p ăstrat n e ştirb ită tim p de 200 de ani, când s-a în fiinţat, în preajm a
'u i 1600, p rin p u rtarea de grijă a m itropolitului Gheorghe M ovilă
a lui Ierem ia Vodă-M ovilă, eparhia H uşilor, cea de a p atra eparhie
Moldova, cu reşedinţa în oraşul Huşi din dreapta P ru tu lu i şi care
jurisdicţie canonică în ţin u tu rile : Fălciu, Lăpuşna, O rhei, Soroca
toată partea de m iazăzi d in tre P ru t şi N istru, B asarabia, până la
năre 2li.
Este sem nificativ faptul că din vrem ea episcopului Inochentie al
;ilor, care a arh ip ăsto rit 30 de ani, — mai m ult decât oricare d in tre
intaşii şi succesorii săi — , s-a sim ţit nevoia să se facă «un pod um ':o r» peste P ru t 21, bineînţeles şi p e n tru o m ai bună exercitare a tu ^r atrib u ţiilo r canonice, jurisdicţionale, în p ărţile Basarabiei. Astfel,
este su rp rin zăto r faptul că, aşa cum reiese din tr-o cartografie de la
;eputul veacului al X lX -lea a m ânăstirii H âncului, «Sfânta P arasiva», din Lăpuşna, aproape toţi ierom onahii şi ierodiaconii su n t hirofcniţi la Huşi. De pildă ierom onahul A ntonie, la 1802, a fost h irotonit
^ e o t de episcopul M eletie al H uşilor ; la fel ierom onahul G heorghe ;
ierom onahul Vasian ; ieroschim onahul N atanail, ierom onahul V isarion
rn alţiiIn cadrul acestei u nităţi statale m oldoveneşti şi bisericeşti ortodoxe,
f e cadrul acestei binecuvântate atm osfere de sp iritualitate rom ânească
răsă rit de Carpaţi, voievozii noştri, ierarhii ca şi sfetnicii de seam ă
îârii, ctitoreau cu sm erenie biserici şi m ănăstiri la ră să rit de P rut.
Astfel, în 1429, p rin hrisov domnesc, m ănăstirea răzeşească Călana devine m ănăstire dom nească, urm ând a fi patronată începând din
«ce? an de doam na M arena, soţia lui A lexandru cel Bun, de baştină din
ş e rte a locului.
A lexandru cel Bun consolidează şi com pletează cu m ultă d are de
B ln ă , tot ce mai era nevoie la m ănăstirea C ăpriana.
M arele voievod Ş tefan cel Sfânt, urm ând trad iţia ,deja im păm ânV r.ită la C ăpriana de A lexandru cel Bun, zideşte p en tru prim a dată
Isserica din zid «Adorm irea Maicii Dom nului» — arh itectu ra ştefaniană
d e la C ăpriana era m ărtu ria influenţei stilistice bizantino-gotice, planul
►x-onic, cum spun specialiştii.
P etru Rareş, urm ând pilda p ărintelui său, donează în an u l 1545,
per.îru biserica de la C ăpriana, rezidită, un Evangheliar, care avea
« m ă to a re a inscripţie pe coperta de a rg in t : «B inecinstitorul şi de D um 
nezeu iubitorul, ioan P etru Voievod, dom n a toată ţara rom ânească
St.Idova şi doam na lui Elena şi fiii dom niei sale, Ilieş Voievod şi Ştefan
şi C onstantin, am făcut şi am în fru m u seţat acest Tetraevanghel şi l-am
26. Ibidem , p. 6 şi N. Iorga, op. cit., p. 238.
27. Pr. Scarlat Porcescu, E piscopia H uşilor.
f . 70—71.
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dat, în ruga doam nei m ele, în nou zidita noastră m ănăstire A dorm irea
P recuratei N ăscătoarei de D um nezeu, ce se zice C ăpriana, la anul 1545».
Voievodul A lexandru L ăpuşneanu (Petre Stolnicul), după m am ă de
baştină din Lăpuşna, unde avea şi un frate care, în tim pul dom niei sale
era vam eş la Lăpuşna, localitate «care juca» rolul de capitală a pro
vinciei 28.
A lexandru Vodă L ăpuşneanul a în tărit, p rin uric special, stăpânirea
u nor sate pe care m ănăstirea C ăpriana le avea deja sau pe care le dona
el acum , p e n tru prim a dată, în aprilie 1559 : M iclăuşeni, Lozova, Vorniceni, D um eşti, Sadova, G orodiştea, Oneşti, Bălăceni şi altele, în ge
neral, în n u m ăr de 12, plus via de la Cotnari.
Ş tefan cel M are a ctito rit paraclisul cetăţii H otin, refăcut ulterior
sub P e tru Rareş, când i se adaugă pridvorul şi se zugrăveşte interiorul
pe o nouă boltire 29 ; Vasile L upu a ctito rit biserica dom nească «Sfântul
Dim itrie», din O rhei «m erm etisită de iznoavă» ; apoi, biserica cu hram ul
«Sfântul Nicolae» de sub «cetatea Chiliei». Pisania a ra tă că lucrările
s-au început la 1 m artie 1647 şi s-au isprăvit la 30 mai 1648.
O salbă de m ănăstiri şi schituri zidite la
ră să rit de P ru t, înainte
de 1812, împodobesc aceste plaiuri, cu deosebit spor duhovnicesc şi na
ţional, după cum urm ează : m ănăstirea Călărouşeanca din ţin u tu l Soroca, cu o biserică de lem n din anul 1780 ; m ănăstirea Coşeleu, tot de
la Soroca, întem eiată de fem eia răzeşă M aria Tocanes, devenită în că
lugărie M itrodora, la 1790 ; vestita m ănăstire C urchi din ju d eţu l Orhe'
zidită în anul 1773 de m azilul Iordache Curchi din Băzeşti ; m ănăstirea
Dobruşa din O rhei, zidită de m onahul Ioasaf de la Probota din Moldov
în 1785 ; m ănăstirea «Frum oasa» din Orhei, întem eiată de răzeşii di
p ărţile locului în 1807 ; m ănăstirea G rădişte din Orhei, zidită la 17f
de logofătul Radu Racoviţă ; m ănăstirea H ârjauca-O rhei, întem eiată
la anul 1749, de sta re ţu l Teodosie, ierom onahul V arsanufie de la m ân
tirea N eam ţului,
de sub M unţii C arpaţi şi de boierul N iculiţă ; mână
tirea Japca pe N istru, ţin u tu l Soroca, înfiinţată la anul 1770, care a
chilii săpate în piatră ; schitul Răciula-O rhei, întem eiat în 1797
preoţii A ndrei şi Ioan Roşea, a ju ta t de răzeşii Simion şi C onstanti
S tratii ; m ănăstirea H âncului «Sfânta Paraschiva», din Codrii Lăpuş
lui, zidită la 1678, m ai în tâi m ănăstire de maici, unde a fost călugări
cu num ele de P araschiva şi fiica m arelui stolnic M ihalcea H âncu (d'
cauza incursiunilor tăta re a devenit m ănăstire de călugări în a do
ju m ătate a secolului al X V III-le a ); m ănăstirea Secăreni-O rhei, înt
m eiată în anul 1776 de m onahul V artolom eu C iungul ; schitul «Suru
sei» din apropierea C hişinăului, întem eiat pe la 1785 de p ita ru l Su
ceanu ; m ănăstirea T abăra-O rhei, întem eiată pe la 1784 de boie
Gheorghe Russo ; m ănăstirea Ţigăneşti-O rhei, întem eiată pe la anul 174
de boierul L upu Dencu şi m ănăstirea V ă rz ă re şti30, contem porană p ’
28. Prof. A. V. Boldur, op. cit., p. 298 şi 300—301.
29. R ep erto riu l m o n u m e n te lo r $i o b iectelo r de artă clin tim p u l lu i Ş teian
M are, Bucureşti, 1958, p. 207.
30. Vezi, Prof. Zamfir Arbore, D icţionarele gcograiicc ale p ro vin ciilo r roii
— în alară d e R egat —, I, D icţionarul g eograiic al Basarabiei, văzut, îndreptat
aprobat de Com itetul de redacţie compus din domnii Prof. G rigore Tocilescu, Colo
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utu ri cu m ănăstirea C ăpriana, sfârşitu l secolului al X lV -lea —
u tu l secolului al XV -lea. La început se num ea m ânăstirea lui
r, cum se num ea şi Căpriana, m ânăstirea lui Chiprian.
In toate bisericile, în m ănăstiri şi schituri, pe la casele unor preoţi
credincioşi s-au folosit, de-a lungul veacurilor şi se m ai folosesc şi
?i, cărţile de slujbă, de zidire sufletească de d rep t bisericesc, tex tele
'ce, S fânta S criptură, Cazaniile în lim ba română. Ca toţi rom ânii
p retu tin d en i şi la răsă rit de P ru t, s-au folosit, m ai întâi, copii m an u 
ale Codicelui V oroneţean, ale P saltirii «Hurm uzachi», cărţile ti~te de diaconul Coresi, Cartea românească de învăţătură a m itropolii V arlaam ; Pravila lui Vasile Lupu, Pravila de la Govora, Pravila
la Târgovişte, Psaltirea în versuri a m itropolitului Dosoftei, Biblia
Şerban Cantacuzino de la B ucureşti, Letopiseţele neam ului scrise
G rigore U reche, M iron Costin şi Ioan Neculce.
Pe d rept cuvânt scria înflăcărat poetul Alexie M ateevici din
rabia :
«Limba noastră-i o com oară
In adâncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri
Să ne spuie-n hram şi-acasă
V eşnicele adevăruri.

Limba noastră-i limbă sfântă
Limba vechilor cazanii,
Carc-o plâng şi care-o cântă
Pe la v atra lor ţăranii».

Astfel «au petrecut» moşii şi străm oşii noştri moldoveni, ca şi toţi
■omânii de p retutindeni, un m ileniu, rezistând m igraţiilor barbare, apă*ăndu-şi «sărăcia, nevoile şi neam ul». Pe urm ă, cca. 400 de ani de-a
«ăndul, în cadrul aceleiaşi m ari fam ilii rom âneşti, moldovene, sperând
i se izbăvească, odată şi odată, de suzeranitatea turcească, m ahom edană
si de ten d in ţa de oblăduire, nu lipsită de scopuri nem ărturisite, din
partea H absburgilor rom ano-catolici. Nu s-au gândit niciodată să se
zitâm ple cele ce s-au în tâm p lat p rin rap tu l de la 1812, care a tin s p er
m anent, p rin Im periul ţa rist şi apoi sovietic să ne sfâşie căm aşa cea
sefâcută de m ână om enească a un ităţii neam ului nostru, a u n ită ţii Bi
sericii noastre, tinzând în chip v ăd it să în lă tu re graiul, să ne rusifice
ţ i să ne sovietizeze credinţa cea sfântă ortodoxă şi sobornicească, a
m oşilor şi străm oşilor noştri.
«Doamne, D um nezeule, caută din cer şi vezi şi cercetează lum ea
aceasta pe care a făcut-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pc ea... !»
f DR. NESTOR VORNICESCU
M ITROPOLITUL OLTENIEI
Membru de onoare al Academiei Române
ftsnescu şi Gion. T ipărit prin îngrijirea domnului G eorge Ioan Lahovari, secretar
9 ?neral al Societăţii geografice, M embru de onoare al Academiei Române, Bucu•eşti, 1904, passim.

SARBATORIREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A ŞASE ANI DE LA ÎNSCĂUNARE
Cu fiecare an care se adaugă în curgerea vrem ii, aniversarea eveni
m entelor din viaţa şi activitatea In tâistătătorului Bisericii Ortodoxe
Rom âne, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dobândeşte valoare
de sim bol p en tru clerul şi credincioşii Bisericii noastre. Fiecare aniver
sare constituie un popas duhovnicesc în care rugăciunea se îm pleteşte
cu m ulţum irea adusă B unului D um nezeu p entru binefacerile revărsate
asupra Bisericii noastre, p e n tru tot ceea ce obştea clerului şi credin
cioşilor a în făp tu it sub înţeleapta cârm uire a Prea Fericirii Sale.
In ziua de 16 noiem brie, acest an, s-au îm plinit şase ani de cân
P rea F ericitul P ă rin te Teoctist a fost înscăunat ca P a tria rh al Biseric!
O rtodoxe Române. S ărbătorită mai m ult decât ziua naşterii sau ziu
patronim ică, ziua ridicării în scaunul patriarh al capătă o sem nificaţi
mai adâncă, sim bolizând je rtfa de dăruire a întregii vieţi şi activită.
a P rea F ericirii Sale p e n tru Biserică şi p entru propăşirea ei.
Şase ani în curgerea cea fără încetare a tim pului nu este prea mul*
când ştim , însă, că ei au fost ani de prefaceri adânci, că poartă cu
în făp tu iri care depăşesc condiţia m om entului sitoric dat, atunci, ace
ani înseam nă ceva. Cei şase ani, în viaţa Bisericii O rtodoxe Român
vor am inti m ereu că P rea F ericitul P ărinte P a tria rh Teoctist a păsto
în vrem uri tulburi, în vrem uri de schim bare, a tâ t în anii de suferin
de întuneric, până în decem brie 1989, şi păstoreşte şi astăzi, în anii
libertate, pe care i-am aştep tat cu înfrigurare, sperând ca ei să fie
lum inii şi ai ren aşterii noastre spirituale şi m orale. Or, în tim puri
încercare se verifică dragostea p e n tru Biserică şi p en tru neam , atun
când ateism ul, devenit ideologie dom inantă în stat, a cău tat p rin toa
m ijloacele să înăbuşe credinţa, să îngrădească Biserica, d ar şi acu
când lib ertatea poate fi rău înţeleasă, putând produce m ulte pertur!
în viaţa noastră cea de toate zilele, pentru viitorul neam ului nost
rom ânesc. în asem enea vrem uri de cum pănă, P rea F ericitul Pări
P a tria rh Teoctist, continuând strădaniile vrednicilor săi înaintaşi,
scaunul patriarh al, de salvare a vieţii noastre ortodoxe, a prom ovat
dictatu ră o strategie de supravieţuire a Bisericii, p o triv it u nui p
bine gândit, iar după anul 1989, cu toate apăsările nedrepte sufe
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tă după revoluţie, a conceput rolul nou al Bisericii în societatea
ă rom ânească, iniţiind şi punând în aplicare, îm preună cu S fântul
, un m ănunchi de fapte care au d at im puls lucrării Bisericii
tre de îm plinire a m isiunii ei m ântuitoare.
Astfel, cu eforturi m ari, datorită lipsei acute de mijloace, s-au
tru it şi se construiesc biserici noi şi au fost restau rate şi rep arate
îte altele, căutându-se a se pune în lum ină sentim entele ctitorilor,
iestria şi gustul m eşterilor de odinioară ; în v ăţăm ântul teologic a fost
anizat şi dezvoltat potriv it cerinţelor Bisericii în noile condiţii de
rtate, d ar şi în spiritul vechilor predanii ale O rto d o x ie i; s-a introdus
'a re a religiei în şcoli ; publicaţiile bisericeşti s-au înm ulţit şi diificat, editându-se în condiţii din ce în ce m ai bune ; lucrările pernale ale P rea Fericitului P ărin te P a tria rh , ale ierarhilor Sfântului
od şi ale teologilor Bisericii noastre su n t p e n tru cler şi credincioşi
are preţioase din care ei desprind duhul slujirii, al cuvântului dum e ie s c ; s-au re în fiin ţa t vechi aşezăm inte m onahale, desfiinţate sub
tatu ră, iar în m ănăstiri, călugării şi călugăriţele vieţuiesc potriv it
hilor pravile ; calendarul Ortodoxiei a fost îm bogăţit cu sfinţi m ari, m ărturisitori şi cuvioşi, fii ai Bisericii noastre dreptm ăritoare.
In fam ilia Ortodoxiei, Biserica noastră, însufleţită de duh ecum enic,
a stă ru it şi stăruie p en tru u n itate în m ărturisire, p en tru păstrarea ne
ştirbită a aşezăm intelor canonice şi a rânduielilor liturgice. Totodată,
privirile Bisericii O rtodoxe Rom âne, ale ln tâistătăto ru lu i ei, ale tu tu ro r
iera rh ilo r, preoţilor şi dreptcredincioşilor su n t înd rep tate spre fraţii lor
creştin i din toată lumea. în sfintele noastre lăcaşuri nu contenesc r u 
găciunile p en tru în frăţirea tu tu ro r creştinilor, iar strădaniile crainicilor
Bisericii noastre p en tru legături ecum enice, p e n tru un grai com un când
este vorba de d urerile şi de suferinţele u nor oam eni şi unor popoare,
fie la Consiliul Ecum enic al Bisericilor, fie în discuţiile bilaterale cu di
ferite Biserici, su n t to t m ai stăruitoare.
P urtând, în acest răstim p de şase ani, cârja patriarhală, P rea F e ri
citul P ărin te Teoctist «a propovăduit cuvântul, a stăru it, a m ustrat, a
certat, a îndem nat cu toată îndelunga răbdare» (II Tim. IV, 2), în tru
toate arătându-se pe sine «pildă de fapte bune, dovedind în în v ăţă tu ră
neschim bare, cuviinţă» (Tit, II, 7).
Cei şase ani de m uncă neşovăitoare în slujba lui Dum nezeu şi a
oam enilor răm ân fixaţi în istoria Bisericii noastre ca o perioadă de
im portante şi variate în făptuiri, care cinstesc, deopotrivă, pe iniţiatorul
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lor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, şi pe cei care au lucrat,
zi de zi, cu răbdare, cu dragoste şi cu stăru in ţă p en tru realizarea lor.
Şi anul acesta, la 16 noiem brie, ierarhi ai S fântului Sinod, rep re
zentanţi ai A dm inistraţiei P atriarh ale, ai Arhiepiscopiei B ucureştilor şi
institu ţiilo r de învăţăm ânt teologic, protoiereii C apitalei, stareţii m ănăs
tirilo r din A rhiepiscopia B ucureştilor, reprezentanţi ai studenţilor teologi
şi delegaţi ai organizaţiilor tineretului creştin ortodox, preoţi, călugări
şi călugăriţe, credincioşi, au p rezen tat Prea Fericitului Părinte Teoctist
felicitări p en tru frum oasa aniversare a şase ani de slujire p atriarh ală,
aducându-i, totodată, m ărtu ria dragostei, respectului şi ascultării
tutu ro r.
Au fost de faţă, din p artea S fântului Sinod, IPS M itropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, IPS A rhiepiscop Vasile al Târgoviştei, PS
Episcop G herasim al Râm nicului, PS Episcop Epifanie al B uzăului,
PS Episcop Calinic al A rgeşului, PP. SS. Episcopi-vicari patriarhali
Nifon Ploieşteanul şi Teofan S inaitul şi PS Episcop-vicar Rom an Ialom iţeanul, al A rhiepiscopiei B ucureştilor.
La ora 12,00, în paraclisul palatului patriarhal, în prezenţa Prea
Fericitului Părinte Teoctist, s-a oficiat un Te-Deum , de către un sobor
de preoţi şi diaconi sub protia PS Episcop-vicar Rom an Ialom iţeanul.
După săvârşirea T e-D eum -ului, IPS M itropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei, în num ele Sfântului Sinod, al C entrului p atriarh al, A r
hiepiscopiei B ucureştilor, şcolilor de învăţăm ânt teologic şi al salariaţi
lor bisericeşti, a ro stit un scu rt cuvânt omagial. Subliniind că această
sărbătoare, de la 16 noiem brie, aparţine nu num ai Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, ci tu tu ro r colaboratorilor P rea Fericirii Sale
şi ea, pe fiecare an ce trece, devine tot mai plină de realizări, în a lt
P rea Sfinţia Sa a spus, în tre altele :
«Ziua de astăzi este o zi de bucurie pentru întreaga Biserică
în acelaşi tim p, o zi de m ulţum ire adusă lui D um nezeu, aşa cum
făcut în aceste m om ente, p e n tru d aru rile pe care Dum nezeu le-a
Bisericii noastre, în general, şi, în mod deosebit, în tâ istă tă to ru lu i
P rea Fericitul P a tria rh Teoctist.
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Aşa cum s-a spus în rugăciunile care s-au rostit şi în cântările
care le-am auzit, m ulţum im lui D um nezeu p en tru binefacerile Sal
Binefacerile lui Dum nezeu nu su n t niciodată abstracte, ci întotdeau
se concretizează în persoane, în prim ul rând, şi apoi, în situaţii
îm p reju rări în care El îşi arată b u n ătatea Sa către noi.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost ales, cu şase ani în
, în tâ istă tă to r al Bisericii O rtodoxe Rom âne, tocm ai datorită fapcă S fântul Sinod şi Colegiul electoral bisericesc au recunoscut în
ana P rea Fericirii Sale daru ri m ari, sfinte şi verificate de-a lungul
r, aproape ju m ă ta te de secol de arhierie. Acest lucru este plin de
ificaţie p en tru noi care ne străduim să cunoaştem şi să trăim
Bisericii lui Hristos.
în prim ul rând, am dori să spunem că d arul cel dintâi pentru care
m ulţum it astăzi lui D um nezeu este dragostea părintească pe care
F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist o are p en tru Biserică Acest
este deosebit de im portant p en tru că, într-o perioadă de schim bare
verifică mai m ult cine şi câtă dragoste are p e n tru Biserică. In vre1 tulburi, se vede dragostea lăm urită p rin încercări. Prea Fericitul
nte P a tria rh a păstorit în anii de d ictatu ră şi păstoreşte şi în anii
libertate. în tre b are a cea dintâi pe care şi-o punea, adesea, P rea Fe' ea Sa era cum să dobândim m ai m ultă libertate. Acum, preocuparea
dintâi este alta : cum folosim lib ertatea noastră. Desigur, plin de
oste părintească, Prea Fericirea V oastră aţi dovedit cum putem fo' libertatea şi anum e : spre slava lui D um nezeu şi binele Bisericiie a poporului nostru.
Al doilea dar deosebit pe care D um nezeu L-a d ă ru it Prea Fericirii
'tre este evlavia liturgică, curată, sănătoasă, robustă, tradiţională,
acest sens, toţi slujitorii Bisericii noastre, dar în special generaţia
?ră, avem foarte m ulte de învăţat, p e n tru că poporul apreciază când
trăieşte credinţa ortodoxă cu adevărat, în dim ensiunea sa liturgică
sacram entală. D arul de a pram ări pe Dum nezeu, aşa cum se cuvine,
darul cel mai de preţ în tr-o slu jire sfântă. Frica de D um nezeu este
putui înţelepciunii, iar frica aceasta sfântă de D um nezeu se vede şi
felul cum P rea F ericirea V oastră slujiţi şi transm iteţi Taina prezenţei
Dum nezeu în tre oameni.
în al treilea rând, am dori să spunem că Dum nezeu v-a înzestrat
o inteligenţă practică, ceea ce este deosebit de folositor pentru disiunea pastorală a Bisericii. Aveţi, Prea F ericirea Voastră, o inteliţă care nu speculează de dragul speculaţiei, ci care conduce pe calea
tuirii şi care se ara tă în g rija p e n tru Biserică. Acest sim ţ pastoral
răspundere p e n tru Biserica pe care o conduceţi este un dar deosebit,
ca atare, socotim că astăzi întreaga Biserică O rtodoxă Rom ână este
mai m ult orientată pestoral. R eînnoinea şi consolidarea Ortodoxiei
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rom âneşti p rin şcolile de teologie care, fără precedent, s-au înm ulţi
cu toate g reutăţile inerente începutului, redescoperirea operei de carita
şi reconsolidarea ei, precum şi intensificarea participării tineretului
laicilor la viaţa Bisericii, sunt sem nele unei orientări pastorale din
mice. Cineva observa că poate niciodată, de la începutul Bisericii noast
ortodoxe pe aceste plaiuri, nu s-au făcut anual atâtea vizite pastora
de către ierarhi şi nu s-au oficiat atâtea slujbe arhiereşti pe teren,
în aceste zile ale păstoririi P rea Fericirii Voastre.
Noi suntem profund recunoscători lui Dum nezeu p en tru d a r u r
pe care vi le-a dat spre folosul Bisericii şi vă dorim m ulţi ani ferici
B unul D um nezeu să vă dăruiască bucuria pe care o are păstorul, t
mai pentru că se dăruieşte, jertfelnic, pentru cei pe care-i păstoreşte
sim ţul sfân t al conducerii pe calea m ântuirii.
Să trăiţi, Prea Fericite P ărin te P atriarh, în tru m ulţi şi fericiţi a
ca să ne păstoriţi sub binecuvântarea lui D um nezeu, Am in !»
Răspunzând cuvântului om agial rostit de IPS M itropolit Daniel
M oldovei şi Bucovinei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a ad
m ulţum iri tu tu ro r celor de faţă p en tru osteneala ce şi-au luat de a
bători îm preună această zi, dar şi pentru stă ru in ţa lor de a îm pl'
h o tărârile Sfântului Sinod şi de a sluji cu râvnă şi statornicie Biseri
cea adevărată a Dom nului Hristos.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sp u s urm
to a r e le :
Iu b iţi

fra ţi,

îm p re u n ă

slu jito ri

ai

B ise ric ii

n o astre

stră m o şe şti,

«S o co tim că m o m en tele acestea co nstituie în viaţa B '
ricii noastre, şi îndeosebi aici, la Sf. Patriarhie, o m ărturie
trăirii c o m u n iu n ii noastre s tr ă m o ş e şti; în credinţă şi în
tini şi în rânduielile noastre bisericeşti. R eţinem , de asei
nea, că această rânduială a Bisericii de a se înălţa rugăcii
speciale în zilele m ai în sem n ate din viaţa ei reprezintă iar*
o m ă rtu rie vie a trăirii Evangheliei M â n tuitoru lu i lisu s H
tos în obştea credincioşilor şi clerului nostru. Dintre road
binefăcătoare ale dragostei, care «nu cade niciodată», se

<A

b is e r ic e a s c a
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t? la locul de fru n te şi rugăciunea. Pe cel iubit îl şi stim ezi,

^jtcoteşti apropiat, cel dintâi în răspundere şi cel dintâi în
Pentru acela se cuvine să te şi rogi. M ântuitorul Iisus
tos ne porunceşte să ne rugăm unii p en tru alţii şi să iuşi pe vrăjm aşii noştri.
Dar, rugăciunea de astăzi, în p rim u l rând, îşi are roadele
im ediate în m u lţu m ire a înălţată lui D u m nezeu în zilele
ite de Biserică. Forţa rugăciunii se arată binefăcătoare
toate împrejurările, dar, îndeosebi, ea este binefăcătoare
m ărturie a dragostei, ca m ărturie a com u niu nii dintre noi,
m ărturie de îm părtăşire a răspunderilor pe care le avem
^ t a r e d intre noi pe locul şi în tim p u l slujirilor ce ni le-a rânBiserica noastră.
ţ
Ziua aceasta constituie însă un m o m e n t deosebit de în
tin a t p en tru mine. Slujirea încredinţată mie, acum şase ani,
< care aş num i-o aproape de necuprins în învolburările prin
trece Biserica în vrem ea noastră şi creştinătatea în ge\sral, m ărturia unei rugăciuni a Bisericii, vine cu lum inile ei
*5 %e adaugă sp rijin u lu i p r im it de la colaboratori şi de la toţi
cu care ne îm p le tim grijile, munca, frăm ântările şi de
^s*lte ori năzuinţele atât în şedinţele Sf. Sinod, cât şi în celeyiie adunări statutare. Această m ărturie de co m u niu ne şi de
găciune valorează foarte m ult, p en tru că, pe lângă sprijinul
ios din partea fiecăruia din tre cei care se află în ju ru l
•Iui care poartă răspunderea, în n um ele creştinătăţii ortotxe rom âneşti, de Biserica străm oşească şi de m ersul ei, toţi
tia rugându-se lui D um nezeu dobândesc roadele rugăiinii nu nu m a i p en tru cel p e n tru care se roagă, ci şi p en tru
are în parte. Rugăciunea p resu p u n e un suflet curat, un
"flet plin de credinţă, un su flet plin de iubire şi de devota^£nt fa ţă de D um nezeu, de Biserica L ui şi de obştea dreptvXritoare din Biserica noastră.
Desigur, zestrea m ea spirituală pe care mi-a dăruit-o
Z .im nezeu şi p ărinţii mei, neam u l din care m ă trag, la care
<i referit în a lt Prea S fin ţitu l M itropolit Daniel al M oldovei
j : Bucovinei, această zestre a fo st păstrată şi poate sporită
9 viaţă întreagă. Ş i ea va fi pă strată cât D um nezeu va rândui,

76

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA

cu credinţă şi cu strădanii neîncetate, care nu se vor îm p u 
ţina, sprijinindu-m ă m ai ales pe această rugăciune a Bisericii,
care valorează m ai m u lt decât orice alt dar.
De aceea, prim esc aceste cuvinte rostite astăzi şi m ai ales
rugăciunea ce s-a înălţat către B u n u l D u m nezeu ca pe unul
dintre cele m ai preţioase şi m ai curate daruri pe care ni le
p u te m oferi unii, altora.
Vă m u lţu m e s c p e n tru acest dar şi rog, la rândul m eu, pe
B u n u l D u m nezeu să ne a jute tu tu ro r ca să p u r tă m răspun
derea Bisericii noastre îm preu nă şi fiecare după curăţenia
inim ii şi d up ă d e v o ta m e n tu l pe care îl are, ca datorie sfântă
p en tru Biserică. Să fo lo sim to t ceea ce ne dă puterea credin
ţei şi lu m in a m in ţii ca să vâslim şi să d u cem m ai departe, din
locul fiecăruia dintre noi, corabia sfântă a Bisericii noastre
străm oşeşti.
Să ne a ju te B u n u l D u m n e z e u !»
C uvântul părintesc şi cald al Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist a m işcat inim ile tu tu ro r celor prezenţi şi le-a în tă rit hotărârea
de a stăru i p e n tru propăşirea Bisericii noastre ortodoxe, în aşa fel în
cât ea să-şi aducă o contribuţie sporită la reînnoirea vieţii m orale şi
social-culturale a societăţii rom âneşti de azi.
în încheiere, Prea Fericitul Patriarh Teoctist s-a în tre ţin u t călduros
cu toţi cei de faţă, fiecare prim ind cu bucurie un sfat bun, un îndem n
părintesc şi o binecuvântare din partea în tâ istă tă to ru lu i Bisericii
noastre.
La popasul acesta aniversar, care naşte şi dezvoltă sentim ente de
m ulţum ire p en tru tot ce s-a în fă p tu it în cei şase ani de p a triarh a t a»
Prea Fericitului Părinte Teoctist, slujitorii bisericeşti şi dreptm ăritorii
creştini, cu nădejdea că Biserica noastră îşi va îm plini cu cinste sfânta
ei m isiune m ântuitoare, urează Prea Fericirii Sale îndelungă înzili
sănătate n e tu lb u rată şi sporuri tot mai bogate în via pe care a sădit
D om nul şi se îndreaptă cu sm erenie spre M ai-m arele păstorilor, rugându-L să reverse pacea şi d arurile Sale cele bogate peste Si'ân
noastră Biserică străm oşească, peste Ţ ara noastră rom ânească şi pes:
toată lumea.
în tru

m u lţi şi f e r ic iţi a n i, P r e a F e ric ite P ă r in te P a tr ia r h !
GH. VAS1LESCU

ALEGEREA NOULUI IERARH
AL EPISCOPIEI ORTODOXE DIN ORADEA
P. S. EPISCOP IOAN MIHALŢAN

Convocat în ziua de 24 septem brie 1992, în sala de şedinţe a Sfân1
Sinod, Colegiul electoral bisericesc, p e n tru com pletarea scaunului
episcop al Oradiei, vacant în urm a trecerii la cele veşnice a vred*~ iui de pom enire episcop Dr. Vasile Coman, a ales pe P. S. A rhiereu
M ihălţan C rişanul ca episcop al acestui centru eparhial.
După alegere, I.P.S. A ntonie al A rdealului i-a făcut noului ales
astă vestire şi i-a dat cuvântul spre a se adresa Colegiului electoral.
P. S. A rhiereu loan M ihălţan C rişanul a m ulţum it lui Dum nezeu,
«are pe toate le rânduieşte după a Sa înţelepciune şi a ex p rim at g ratitodinea faţă de m em brii Colegiului electoral, care l-au găsit vrednic
de a fi chem at la o aşa de în altă slujire. D upă ce s-a refe rit la câteva
«somente istorice şi a evocat personalitatea m arilor săi înaintaşi, şi în
ipecial a antecesorului im ediat : P. S. Dr. Vasile Coman, nou-alesul
episcop a ex p rim at speranţa că va fi sp rijin it în noua sa slujire de
m em brii S fântului Sinod, ca şi de m em brii A dunării eparhiale a Epis
copiei Oradea. «In Biserică — a precizat P.S.Sa — lucrurile bune se
săvârşesc num ai în frăţească înţelegere şi colaborare».
P. S. loan M ihălţan s-a născut la 27 septem brie 1926 în Ohaba, j u 
deţul Alba. A absolvit liceul «Sfântul Vasile cel Mare» din Blaj, în
anul 1947. A u rm a t apoi cursurile In stitu tu lu i teologic u n iv ersitar din
Sibiu în tre anii 1947— 1951. D upă absolvire a fost hirotonit ca preot
necăsătorit şi a funcţionat în satul natal până în pragul revoluţiei din
decem brie 1989. A u rm a t în tre tim p cursurile de doctorat la In stitu tu l
;eologic univ ersitar din B ucureşti (1973— 1976), specializându-se la sec
ţia sistem atică.
în tre anii 1977— 1978 a beneficiat de o bursă la In stitu tu l ecu
menic din Bossey (Elveţia) şi la F acultatea de teologie pro testan tă din
Strasbourg (Franţa).
P en tru scurtă vrem e (1970— 1971) a îndeplinit, în paralel cu funcţia
de preot paroh la Ohaba, şi pe cea de duhovnic la In stitu tu l teologic
universitar din Sibiu, iar din anul 1978 şi până la alegerea sa ca arh iereu-vicar la O radea (1988) a onorat, în calitate de lector, catedra de
îndrum ări m isionare şi ecum enism de la acelaşi In stitu t teologic.
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Este autor al unor studii, articole, recenzii şi cronici publicate în
revistele de specialitate.
Teza de doctorat a P. S. A rhiereu Ioan M ihălţan C rişanul este in
titu lată : «Preoţia M ântuitorului H ristos şi preoţia bisericească». T itlul
de doctor în teologie l-a o bţinut în anul 1985. De asem enea, sub tip a r
se găsesc două cărţi ale P. S. Dr. Ioan M ihălţan, in titu late : «De vorba
cu eredincioţii» şi «Sem inţe din ţarin a cum inţeniei».
Festivitatea instalării P. S. Episcop Ioan M ihălţan la O radea a av u t,
loc în catedrala episcopală, «Biserica cu Lună», dum inică 25 oct. 1992.
Au participat : I.P.S. Sa Dr. A ntonie Plăm ădeală, M itropolitul A rdealu
lui ; P. S. Sa Dr. Tim otei Seviciu, Episcopul A radului ; P. S. Sa Iustinian Chira, Episcopul M aram ureşului ; P. S. Sa Dr. Irineu Pop, epis
cop-vicar al Vadului, Feleacului şi C lujului şi desigur P. S. Sa Dr. Ioa"
M ihălţan, noul episcop al Oradiei. Au fost prezenţi m em brii A dunări'
eparhiale — O radea, reprezentanţii preoţim ii din Eparhie, reprezentanţi
ai au to rităţilo r locale, precum şi un m are num ăr de credincioşi.
La sfârşitul Sfintei L iturghii s-a citit G ram ata m itropolitană de
către P. C. preot profesor Dr. M ircea P ăcurariu, iar D ecretul prezi
denţial de către Dom nul Ioniţă Ştefan, inspector în cadrul Secretari
tului de S tat p en tru Culte.
D upă aceasta I.P.S. M itropolit A ntonie a oficiat instalarea pr
priu-zisă, p rin înm ânarea însem nelor arhiereşti, rostind — du
aceea — un deosebit de im presionant cuvânt, în legătură cu sluj ir
arhierească.
Au mai ro stit cuvântări şi reprezentanţii celorlalte confesiuni dr
oraş, p rin tre care : P. S. Episcop Joszef Tem pfli, din p artea Episcopi
Rom ano-catolice din O radea ; P. C. pr. Florian Chişbora, vicar al Epi
copiei greco-catolice din Oradea, precum şi Dom nul pastor Lajos Şand
din p artea Episcopiei R eform ate din Oradea De asem enea, au mai lu
cuvântul : Dom nul inginer Vasile Blaga, prefectul judeţului Bihor
D om nul inginer P etru Filip, prim arul m unicipiului O radea ; Domn
prof. ing. Teodor M aghiar, rectorul U niversităţii din O radea, precum
reprezentanţi ai preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Episcop'
Oradiei.
T u tu ro r vorbitorilor le-a răspuns P. S. Dr. Ioan M ihălţan. D
aceasta C entrul eparhial O radea a oferit o agapă la resta u ra n tu l «Tr
silvania».

TRECEREA LA CELE VEŞNICE
A. I. P. S. ARH IEPISCO P TEOFIL HERINEANU
La 3 noiem brie 1992 a plecat d intre colaboratorii săi, clerici şî
:ioşi ai eparhiei C lujului, venerabilul ierarh Teofil H erineanu,
,ta de 83 ani, în al 43-lea an de arhierie şi al 35-lea an de când
în fru n tea acestei im portante eparhii a Bisericii O rtodoxe Rom âne.
Născut la 11 noiem brie 1909, în localitatea Arcalia, judeţul B istriţa'u d , adorm itul în tru Dom nul — I.P.S. Teofil a făcut înalte studii
J c e la Academ ia teologică rom ână-unită din C luj-G herla, în tre
1928— 1932. în aceeaşi perioadă, (1929— 1932), p en tru un an, a fost
> la Paris pentru studii de specializare. întors în ţară, după term istudiilor teologice universitare, se dedică misiunii preoţeşti — ca1
t celib — păstorind tim p de 17 ani in parohiile : Ceaba, B ăbuţ şi
::ceu. Din anul 1949 este ales şi hirotonit episcop al Episcopiei Roului şi Huşilor, unde păstoreşte până în anul 1957, când este ales
*_cop al Episcopiei V adului, Feleacului şi Clujului. Din 19 iu n ie
scaunul acestei eparhii este ridicat la rangul de Arhiepiscopie, iar
Jarul ei devine prim ul arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi C lujului.
In toţi aceşti ani, I.P.S. Teofil a desfăşurat o rodnică activitate m ir pastorală, adm inistrativ-gospodărească, culturală şi ecum enistă.
un model de slujire şi trăire duhovnicească.
A sfin ţit sute de biserici şi a efectuat nenum ărate vizite canonice,
indu-se un strălu cit predicator cu tem einice cunoştinţe scriptu’ce.
A scris şi publicat diferite studii şi articole, dar mai ales predici
care calitatea sa de tălm ăcitor al «Cărţii vieţii» a fost pusă în e v iţă prin valoroasele pastorale şi studii publicate periodic, d ar mai
prin lucrarea intsitu lată Tăieturi din Sfânta Scriptură, lucrare pe
o
folosesc preoţii nu num ai din eparhia Clujului, ci şi foarte m ulţi
jitori din celelalte eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române.
I.P.S. Teofil al V adului, Feleacului şi Clujului a particip at la num e; în tru n iri ecum enice, în treţin ân d — în cadrul eparhiei sale — re’i frăţeşti cu reprezentanţii Bisericilor ieşite din R eform ă (L uterană,
’vină şi U nitariană).
Ca o recunoaştere a acestei atitudini, precum şi dem ersurilor sale
m eniste i s-a conferit titlu l de doctor «Honoris causa», la 13 mai
IS74, de către In stitu tu l teologic pro testan t din Cluj-Napoca.
La slujba înm orm ântării, care a avut loc în catedrala din Cluj,
hram ul «A dorm irea Maicii Dom nului», vineri 6 noiem brie 1992, a u
t parte un num ăr m are de preoţi şi credincioşi ai eparhiei Clujului,
rezentanţi ai auto rităţii de stat, slujitori ai diferitelor culte din
uj. A oficiat P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, îm preună cu
« n sobor de episcopi şi preoţi, p rin tre care : I.P.S. A ntonie, M itropoI t u l A rdealului ; P.P.S.S. Episcopi : G herasim al R âm nicului,A ndrei a l
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A lba-Iuliei, Calinic al A rgeşului. Ioan al Oradiei, Ju stin ian al M ar
m ureşului şi S ătm arului ; P.P.S.S. Episcopi-vicari :Calinic Botoşănean
Ioachim V asluianul şi Em ilian A rădeanul.
Intâistătăto ru l Bisericii O rtodoxe Române, Prea Fericitul Patria
Teoctist a rostit un cuprinzător cuvânt de om agiere a I.P.S. Ar
•episcop Teofil, cuvânt pe care îl prezentăm în continuare.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
în d u re raţi fii duhovniceşti ai
în a lt P rea S finţitului P ărin te A rhiepiscop Teofil,
S u n t im presionat de ceea ce văd, de ceea ce am auzit rostinduin aceste clipe, din partea tuturor acelora care au ţin u t să fie pr
zenţi, să rostească un cuvânt p en tru cel pe care-l conducem acum s
sălaşul cel fără de moarte. S u n t im presionat de acest sfârşit atât
frum os, de această forţă pe care a purtat-o in fiinţa sa, adorm itul in
D om nul, fratele nostru, Arhiepiscopul Teofil, pentru ca, in ziua t
u m fu lu i vieţii sale, in ziua acestei frum oase conduceri spre lum ina
neinserată, să adune in ju ru l său credincioşi, preoţi, reprezentanţi
stat, slujitori ai cidtelor.
Această im agine m i-a trezit in suflet şi în inim ă actualitatea
vintelor psalm istului care spun : «Scumpă este înaintea Domn
m oartea cuvioşilor lui». Acesta este cuvânt dătător de nădejde. El
m ăceşte o m inunată trecere din m oarte la viaţă a I.P.S. A rh ie p '
Teofil, p entru că m inunată i-a fost viaţa, strădania, credinţa şi intr
sa lucrare închinată Bisericii. M inunate sunt aceste clipe p entru că
pe atât de m inunate şi aproape neobişnuite au fost toate lucrările
pastorale, um ane şi frăţeşti, pe care le-a săvârşit în viaţa sa fr
nostru, atât de iubit şi preţuit, vlădica Teofil.
A şa cum s-a spus aici, am fo st între cei dintâi atunci, când c
istoriei noastre, a Bisericii noastre străm oşeşti trebuia dusă de
m u l ţ i ; atunci când se năpusteau norii negri asupra Bisericii şi a
ţării şi neam ului n o s tr u ; sanctuarele sufleteşti ale N eam ului tre
străjuite cu credincioşie, lum inate cu făclii puternice şi apărate de
văraţi eroi ai A postolatului. N u p u tea m purta crucea num ai noi
fu rtu n ile care au urm at, num ai de noi cei din strana dreaptă şi
puteam să în fru n tă m tot ceea ce se abătea asupra credinţei străm
decât îm preună. In anul 1948, la apelul m itropolitului Nicolae
şi al patriarhului Justinian, au v e n it alături de noi fraţii din
stângă, până atunci greco-catolici, dar dintotdeauna îm preună in
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valorilor, ne-au adus sprijinul lor, tăria lor, pe care am sim din p lin noi slujitorii altarului strămoşesc.
A ţi auzit şi din celelalte cuvântări că un asemenea gând, o aseclarviziune au avut-o preoţii, până atunci din strana stângă ro
că, având în fru n tea lor drept sim bol al u n ităţii pe unul care
it ca ei, unul dintre cei m ai de seamă ierarhi ai noştri, în alt
S fin ţitu l A rhiepiscop T eofil H erineanul şi acestui fapt se datosituaţia ca Biserica noastră să iasă din cei 40 de ani şi m ai bine,
pustiul îngrădirilor ateiste — adevărate catacombe la suprafaţă —
rodul acestor strădanii închinate veşniciei neam ului nostru şi
ţei noastre străm oşeşti, consem nate de datele recensământuluivor fi cuvinte de ajuns, nu se vor găsi expresii de apreciere, nu se
găsi figurile de stil cele m ai potrivite, spre a înfăţişa frum useţea
etească a chipului de ierarh, acele adâncimi de sim ţire şi de cuge. asem enea străm oşilor noştri, acele vrednicii pastorale cu care şi-a
!obit arhieria vlădica şi fratele nostru Teofil.
\ !e-am cunoscut, e adevărat din anii noştri de tinereţe din 1948,
r d acelaşi sfâ n t ideal de a sluji sfântul A lta r străbun. Mi-a im pus
ct prin ţinuta şi m aniera preoţească de o mare distincţie şi prin
iorizarea şi trăirea sa din rugăciunea zilnică. Deschis şi dornic de a
şte O rtodoxia în viaţă, tânărul preot şi m onah se apropia grabnic
înţelepciunea şi nevoinţele duhovnicilor din m ănăstirile M oldovei,
lungul anilor, ne-am reîntâlnit, ne-am regăsit pe alte trepte de
' re, încurajându-ne reciproc. Era hărăzit cu darul de a radia în jur,
vistieria sa sufletească, evlavie, bunătate, încredere, curaj şi tărie,
clipele istorice din viaţa Bisericii şi a noastră, D um nezeu ne-a înnit căile, la intrarea sa în m onahism , la hirotonie în treapta arhieriei
la instalarea sa ca ierarh al Vadului, Feleacului şi Clujului.
A m fo st îm preună, într-adevăr, din acele prim e clipe de emoţie, de
nere a făgăduinţei, de dăruire a fiin ţe i lui D um nezeu, la călugăria
la m ănăstirea Cetăţuia-Iaşilor, ctitoria dom nitorului Duca Vodă. Ca
al acestei m ănăstiri, s-a arătat din prim ele clipe desăvârşit integrat
obştea frăţim ii de aici şi din cea a Bisericii Ortodoxe Române. Cutul său de la slujba depunerii voturilor celor ce îmbracă chipul cel
esc era o m ărturisire care venea din veacurile de înflorire a vieţii
stice rom âneşti, de gândire, de preţuire şi de trăire duhovnicască.
arăta nu ca u n începător în ale vieţii monahale, în încercarea asm ii vieţii acesteia, în lepădarea de sine, în ascultare, în nevoinţă
in sm erită cugetare, ci ca u n u l dintre încercaţii trăitori ai m onahisO. R. — 6
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m ului, prisosind în toate aceste virtuţi. Dar m ai ales se arăta râvnitori
în slujirea liturgică şi în iubirea arătată tuturor fraţilor şi preoţilor,|
care îi ieşeau în cale.
L-am condus apoi în ziua de 15 A ugust 1949 în faţa m arelui m i
tropolit al Ardealului Nicolae Bălan, care, îm preună cu arhiepiscoi
Firm ilian al Craiovei şi episcopul Iosif al A rgeşului, l-a hirotonit într
arhiereu, în biserica de lem n, târnosită în aceeaşi zi a schitului D ra-|
yoslavele, de faţă fiin d însuşi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rornăneq
Justinian Marina. Şi iarăşi, am fo st alături, când a păşit în istoricul
tron arhieresc al R om anului şi Huşilor, unde fusese ales episcop,
m ai târziu, la vrem ea potrivită, la instalarea sa ca arhipăstor al eparhie
C lujului, in această sfântă catedrală. S-au adăugat şi alte numeroa
m om ente, care ne-au îm p letit fiinţa şi lucrarea închinată lui D um ne
zeu şi neam ului nostru. M i-a fo st totdeauna de mare folos fie în ţar
la şedinţele S f. Sinod, fie cu prilejul vizitelor frăţeşti făcute altor Bi-f
serici. Identificându-se întru totul cu însem nătatea m om entului, Inc
Prea S fin ţitu l Arhiepiscop Teofil radia în ju ru l său optim ism , cu puj
terea unui balsam care echilibra atât entuziasm ul cât şi întristarea.
Chem at de D uhul Sfânt, prin S f. Sinod şi Colegiul electoral biser
cesc, la slujirea arhierească, iubitorul de D um nezeu, I.P.S. Teofil a h
deplinit-o m ai întâi la episcopia Rom anului. A ici a aflat bogăţia tr
diţiilor ortodoxe şi o preoţim e cu spirit misionar, păstorită înainte tir
îndelungat tot de u n ardelean, episcopul Lucian Triteanu. Noul iera
a adus în M oldova prospeţim ea, zelul tineresc şi m etode noi pastor
din comoara studiilor făcute în ţară şi în Franţa. Dar, în acelaşi tir
şi-a îm bogăţit experienţa sa din pilda marilor ierarhi cărturari pe
Biserica i-a a v u t în aceste părţi ale Ţării de Jos a M oldovei. Cu acea
zestre, agonistă cu neastâm părul albinei din florile vredniciilor pre
ţeşti, P. S. Episcop Teofil a răspuns la chemarea clerului şi credindo
lor de a păstori pe plaiurile scum pe ale naşterii sale.
Tot ceea ce am auzit rostindu-se aici, zestrea spirituală a ce
ce se află în lum ina rugăciunilor, m i-a încărcat şi mai m u lt sufle
dc preţuire, de o bucurie inefabilă, de acea bucurie exprim ată şi
lacrimi a despărţirii vrem elnice, de bucuria trium fătoare a Bise
noastre, a Bisericii care trece dincolo de tim p şi spaţiu, şi îşi prir
şi îm brăţişează fiii care au slujit-o cu vrednicie pe păm ânt. Pe aceş
ea îi prim eşte şi îi rânduieşte spre viaţa cea de veci. In vara acea

RICEASCĂ

83

a petrecut spre acest tărâm al dim ineţii celei fără sfârşit pe
ierarhii s ă i : arhiepiscopul Teofil şi episcopul Oradiei, Vasile
De dim ensiuni sufleteşti deosebite in viaţa liturgică, culturală,
şi naţională în m u lt încercata noastră viaţă bisericească, ei
urm e neşterse, dar şi goluri de îm p lin it de noi. Roadele străacestor scum pi fraţi ai noştri vor fi m ultă vrem e izvoare m ipentru sfin ţiţii slujitori ai sfintelor altare din aceste părţi binede D um nezeu.
p de patruzeci şi patru de ani, în a lt Prea S fin ţitu l Teofil ne-a
ror părinte şi frate iubitor. Pătruns de responsabilitatea m a r e
i

ierarhice, el a adus în S fâ n tu l Sinod duhul dăruirii şi înţele-

iesă vâ rşite faţă de hotărârile acestui înalt for bisericesc. La pa-z presărat şi a sădit in cugetcle preoţilor învăţăm inte pentru m ilor sfântă, iar credincioşilor tărie în dreapta credinţă, cu S f.
ă în mână. Slu jito rii catedrelor de la şcolile de învăţăm ânt
şi tinerii elevi şi stu d en ţi ii sim ţeau dragostea şi purtarea de
ca a unui părinte. îm preună — ierarhi, preoţi şi credincioşi — il
m pe u ltim u l dru m spre sălaşul de sub altarul catedralei unde
afla învierea cea de obşte. R eprezentanţii autorităţilor de stat, au
cuvânt de cinstire, sim ţiri preţioase pentru Biserica noastră străz şi florile iubirii şi recunoştinţei lor. Ş i din acest trist prilej
că avem acelaşi drum al credinţei ortodoxe şi al slujirii neanostru. Şi dacă le slujim după pilda fratelui şi părintelui nostru
, su n tem şi noi coroana S fin te i noastre Biserici indiferent unde
’sim , in diferent cum slu jim Biserica şi citim Sfânta Biblie. S u n tem
/ i coroana Bisericii pe care sfintele sinoade ecum enice au num it-o
sfântă, sobornicească şi apostolească». S u n tem , in fond, coroana
itorului Iisus Hristos, A rhiereul nostru cel mare.
Cu dragoste şi respect am v e n it în num ele S f. Sinod, şi îm preună
ierarhii prezenţi, să îm părtăşim un atât de dureros evenim ent de
*rţire a părintelui duhovnicesc al Arhiepiscopiei C lujului de fiii săi
vniceşti. Acestora le îm părtăşim tărie, statornicie, încredere şi cupentru păstrarea u n ită ţii de credinţă, pe care le-a dăruit tuturor
ica Teofil. A cestea vor constitui p en tru ei bunuri sufleteşti nem uri-
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toare, o adevărată m oştenire nepreţuită a noastră a tuturor (Efes. 1,
Col. 1, 12). Moşii şi străm oşii noştri ne-au învăţat că m oştenirea pă
tească nu se risipeşte, nu se pierde, ci dim potrivă, aceasta se păstre
şi se sporeşte chiar cu jertfe.
Dispare dintre noi u n stejar falnic cl Bisericii noastre, care prin
înrădăcinare în valorile neam ului nostru, vrednică de am intirea ma
înaintaşi ai Bisericii Rom âne din Transilvania, zeloşi apărători ai
tăţii de credinţă şi ai unităţii neam ului, ce au în fru n ta t vijeliile
m urilor grele şi au doborât obstacolele artificiale pecetluind uni
noastră sufletească. Prin vioiciunea şi prin neastâm părul său du
zeiesc, ierarhul dragostei şi al păciii I.P.S. Teofil, a fo st un perma
căutător şi descoperitor al oam enilor şi al adevărului. Din această
tinuă căutare n u i-a lipsit rugăciunea care ajută şi în aflarea solu,
şi a dezlegărilor ivite în calea unui ierarh.
Să ne fie tuturor pildă viaţa şi vrednicia pe care atât de 7nişle-au scos la iveală rugăciunile, cuvântările, cântările şi lum inile. C'
său cel duhovnicesc, vă zu t doar cu ochii credinţei, cu ochii inim ii no
se îndreaptă în faţa Prea S fin te i Treim i. Călătoria sa spre veşnicie,
aţi auzit, a început în revărsarea zorilor unei dim ineţi unice. Căci
neaţa este viaţa care începe dincolo de m orm ânt, lum ina Soarelui d
tăţii şi «cununa vieţii» (Apoc. 2, 10), ziua cea nesfârşită, unde nu
durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.
«Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai prim it, Doamne.
«Şi pom enirea lui în neam şi în neam» (Ps. 64, 4).
încheindu-se slujba cu cântarea «veşnică pom enire», trupul
su fleţit al ierarhului Teofil al V adului, Feleacului şi Clujului
aşezat în cripta de sub altaru l catedralei arhiepiscopale, alături
torul acesteia, episcopul Nicolae Ivan.
P rin trecerea la cele veşnice a iubitului ierarh Teofil, cr “
din de D um nezeu păzită A rhiepiscopie a V adului. Feleacului şi
au p ierd u t un p ărin te duhovnicesc apropiat, un om al rugăci
binţi, un profund cunoscător al Sfintei Scripturi şi un neclintit
to r al dreptei credinţe.
D um nezeu să-l aşeze în tre aleşii S ă i !

în c e t a r e a

d in
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A EPISCOPU LUI VASILE COMAN AL ORADIEI
După o lungă perioadă de suferinţe tru p eşti şi sufleteşti a tre c u t
cele veşnice vrednicul de am intire Dr. Vasile Coman, episcopul O raN ăscut la 24 decem brie 1912, în localitatea D ealul Câlnicului, lângă
Iulia, a făcut studiile la Academ ia teologică andreiană din Sibiu,
după mai m ulţi ani de activitate pastorală, la parohia Sirnea B raui, a u rm at cursurile de doctorat, secţia «Practică» şi a fost deî doctor în Teologie. A ctivează ca preot şi profesor şi ca protopop
12 ani în oraşul B raşov unde reuşeşte să capete o bogată expepastorală. In anul 1970 este ales şi hirotonit arhiereu al eparhiei
'iei. Cu înţelepciune, cu nobleţe, cu tact pastoral, a ştiu t să-şi păs~că preoţii şi credincioşii şi să aibă un cuvânt înţelept, a tâ t în
tul Sinod al Bisericii noastre, cât şi în forurile ecumenice in te r
nate ca trim is al Bisericii noastre.
Episcopul Vasile a ed itat lucrări de m are valoare pentru activitapastorală a clerului, cum su n t cunoscutele volum e : «Hristos în
lie», «Religie şi caracter» şi mai ales cuvântările liturgice cuprinse
volumul : «Slujind lui D um nezeu, slujim oamenilor». A fost un în; gospodar, reuşind să sprijine construirea a 36 biserici, a 150 case
'ale, a 5 sedii protopopeşti, a unui cămin preoţesc şi a unui m uin sediul Episcopiei.
La slujba înm orm ântării care a av u t loc în «Biserica cu lună» din
*~a, în ziua de 14 iulie 1992, au participat ierarhi ai Bisericii O rtoRomâne, în fru n te cu P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist şi
asistat : reprezentanţi ai conducerii Statului, prefecţii judeţelor Bi. Sălaj şi Satu M are, reprezentanţi ai prim ăriilor judeţene, precum
reprezentanţii cultelor locale : P. S. Sa Vasile Hossu, episcop greco:îic, P. S. Sa Jozsef Tem pfli, episcop rom ano-catolic şi Em inenţa Sa
lo Tokeş, episcop reform at.
înainte de a se face în d ătin ata ocolire în ju ru l bisericii s-au rostit
i m ulte cuvântări de om agiere, precedate de o prezentare am plă a
:ii şi activităţii Episcopului Vasile, de către P. S. Sa Ioan M ihălţan
Lşanul, arhiereu vicar, care a deschis seria cuvântărilor, vorbind în
nele preoţilor şi credincioşilor din eparhia Oradea. A lu a t cuvântul
? I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului, care, «dând bună m ărturie
Dum nezeu despre Episcopul Vasile al Oradiei», a spus :
«în pragul îm plinirii vârstei de 80 de ani, Dum nezeu l-a chem at
sine pe cel ce a fost, aproape 22 de ani, episcopul Vasile Coman al
adiei. A fost, cum spune psalm istul, «în putere», iată, aproape înaga perioadă de după şaptezeci de ani, şirul anilor păm ânteşti în trepându-i-se num ai cu puţin înainte de a trece pragul în perioada «os.elii şi a durerii». Căci zice psalm istul : «Zilele vieţii noastre su n t
-itezeci de ani, iar p e n tru cei în pu tere optzeci de ani, iar ccca ce este
-i m ult nu e decât osteneală şi durere» (Ps. 89, 10). Dum nezeu l-a
bit, chemându-1, căci de la D om nul vin toate, şi viaţa şi sorocul
*x>rţii. Tot psalm istul, acest m are înţelept şi profund cugetător, vorbind
despre anum ite m orţi, întrebuinţează cuvinte asupra cărora ar trebui
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să m edităm în d e lu n g : «Scum pă este înaintea D om nului m oartea
vioşilor lui» (Ps. 115, 6). E ca şi cum ar zice că El, D um nezeu, îi tr
pe aceştia în îm p ărăţia Sa, răscum părându-i în chip deosebit, iubind
mai m ult, răsplătindu-i cu belşug de daruri scumpe.
A dorm itul în tru Dom nul, episcopul Vasile, pe care îl condu
astăzi pe drum ul cel din urm ă, de pe păm ânt în veşnicie, pleacă după
a îm plinit un destin păm ântesc alcătuit din m uncă, studiu, slujire, ■
ru ire pentu alţii, trecând în optzeci de ani prin toate treptele în v “
turii, fiind doctor în teologie, şi prin toate trep tele slujirii, până la
arhierească, întotdeauna cu încredinţarea, cum o spunea adesea şi
a spus-o chiar în titlu l uneia din cărţi — căci a scris m ulte cărţi —
«Slujind lui D um nezeu, slujim oam enilor» (ed. 1980 şi 1984), făcând
a tâ t de adevărat şi faptul că slujind pe oameni, îl slujim pe Dum ne
A av u t întotdeauna convingerea că m âna P rovidenţei l-a co
într-acolo unde era nevoie de dânsul. S-a făcut, astfel, îm preuna
crător cu P rovidenţa după în v ăţă tu ra Sfântului Pavel că trebuie să
«îm preună-lucrători cu Dum nezeu» (I Cor. II, 9). M âinii întinse
D um nezeu i-a răspuns întinzându-şi m âna sa, şi aşa şi-a desfăşurat,
duhul, lucrarea îm preună-lucrării faptei celei bune şi a credinţei
toare. Când îm plinea 75 de ani şi când l-am sărb ăto rit aici, m ă rU r'
«Am înţeles că venirea m ea la O radea a fost u n act al Providenţei,
care trebuia să-l împlinesc». Şi adăuga afirm ându-şi principiul de
s-a lăsat călăuzit în viaţă : «Căci Providenţa ne conduce chiar şi a'
când nu ne dăm seam a şi nu o înţelegem ». Acest principiu dezv
o credinţă puternică, o înţelegere lim pede a relaţiei om -D um nezeu,.
acea înţelegere care îi dă creştinului liniştea, curajul, îndrăzneala,
băvirea de ispita îndoielilor, depăşirea incertitudinilor, încrederea,
aju to ru l lui Dum nezeu.
P rovidenţa l-a adus la O radea unde, in tr-a d e v ă r era nevoie de
De el anum e. P e n tru că avea o largă experienţă pastorală, de preoi
parohie, de profesor şi de protopop, activităţi desfăşurate la ţa ră şi
ales în Braşov, oraş în care a slujit 35 de ani. V rem urile chem ării
la slujirea arhierească, într-o Rom ânie căzută în p ropria-i robie, în
se im punea ateism ul ca doctrină oficială de stat, în şcoli şi în t
ram urile vieţii sociale, au fost vrem uri de lu p tă p e n tru m enţinerea
dinţei şi a u m anităţii oam enilor, m ereu sub am eninţarea dezum ani
a golirii de sens şi de suflet. Episcopul Vasile Com an a ştiu t ce a rf
făcut şi, cu inteligenţă, cu perseverenţă, refuzând descurajarea —
a făcut de altfel întreaga ierarh ie şi preoţim ea rom ânească — a
focul credinţei aprins, şi-a vizitat cu tim p şi fără tim p parohiile, a
jit, a sfătuit, a scris, a predicat, găsindu-şi tim p şi p e n tru realizări
sebite în păstrarea, renovarea, restau rarea bisericilor şi a instit
eparhiale, realizând chiar biserici noi, case parohiale, in stitu ţii
hiale noi.
N -a fost uşor şi nu de pu ţin e ori a tre b u it să se prefacă a m:
serva jigniri şi insulte din partea m ultor zeloşi ai defunctului r
care cenzurau de aproape activităţile bisericeşti, scrisul, viaţa biseri
în general.
A izbutit să răzbată p rin epocă tocmai p e n tru că a av u t şi a
m ereu că are cu el acel m are aliat pe care l-a n u m it P rovidenţa
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'nd eţe, m oderat dar şi h o tărât când nu trebuia făcut nici un rab a t
adevăr şi de la m isiunea arhierească, a ştiu t să-şi ţină clerul în
ie şi la datorie, aşa în câ t nici un credincios să nu fie lipsit de
ţa duhovnicească tradiţională şi fundam entală existenţei rom ânide pe cuprinsul eparhiei sale. Larg la suflet, cu înţelegere p en tru
cu serioasă atitu d in e ecum enică locală, dar şi internaţională, a
r din p artea Bisericii noastre, ani de zile, dialogul d intre ortodorom ânească şi luteranism .
Cât şi câte a făcut în cei 22 de ani de arhierie, ni-1 descoperă ca pe
-rgie plină de har şi de adevăr. O activitate aproape neverosim ilă,
e de a d u n at la un loc pe seam a unui singur om.
Iată de ce trecerea la cele veşnice e şi o chem are la odihnă, la
'ată. In cazul u nor astfel de destine ro tu n jite prin realizări deose, m oartea, ca şi viaţa, devine un d ar al lui D um nezeu, o încununare,
'tudinea îm plinirii datoriei, a m isiunii p en tru care am fost trim işi pe
‘nt. îşi punea m ereu în treb area : «Ce ai făcut din viaţa ta ?»• I-o
pune şi Dum nezeu. D ar p en tru că a ştiu t că aceasta va fi întrebarea
"tală şi s-a preg ătit p e n tru «a da răspuns bun», suntem încredinţaţi
aşa va fi şi că i se va face o bună prim ire Dincolo. Din lum ea noasin care noi m ai răm ânem o vrem e, pleacă îm păcat cu oamenii şi cu
nezeu.
Vorbea odată — tot la îm plinirea a 75 de ani — de Moise care,
tru că s-a îndoit la un m om ent d at de poruncile şi prom isiunile lui
mnezeu, n-a ajuns să vadă C anaanul păm ântesc. Cei care l-am astat atunci, am înţeles vorbirea în parabolă : să nu ne îndoim ; va
ni eliberarea din pustie ! El nu s-a îndoit şi iată i-a dat D um nezeu
gimea de zile şi a văzut C anaanul, eliberarea Ţ ării din pustiul desm punerii şi al dezum anizării în care o aruncase regim ul de dictatură
^ m unistă atee. A m u rit îm păcat.
Şi n-a m urit, căci noi credem în înviere. Ortodocşii francezi —
te şi alţii, d ar eu de la ei am auzit expresia : s-a născut în cer ! II
t ne dans le ciel !
Acum b ă trân u l nostru frate Vasile, b ă trân u l păstor şi învăţător al
p laiu rilo r bihorene, a în tin erit, a redevenit p ru n c ceresc. Aseară când
Ia Priveghere vorbea Prea F ericitul şi îşi pornea cuvântul de la m o
m entul apusului soarelui care tocm ai atunci scăpăta la capătul orizontu
lui, m i-au venit în gând cuvintele m arelui Em inescu : «Şi dacă soarele
apune, el şi răsare undeva». P rea S finţitul care apune acum, «el şi
răsare undeva». D um nezeu să-l prim ească în îm părăţia Sa şi să-l odih
nească cu drepţii. De m ulte ori zicem că viaţa e osteneală şi povară şi
m oartea e eliberare. Noi rom ânii credeam aşa şi pe vrem ea când eram
încă ascunşi în străm oşii daci, credincioşi în nem urire. Această credinţă
şi asum area vieţii ca osteneală nu ne-a dem obilizat însă niciodată. Dim 
potrivă, socotind a fi fost trim işi aici cu rost, ca prin osteneală să eli
berăm cât mai m ult bine pe seam a aproapelui, ne-am lu p ta t şi ne luptăm
p en tru înm ulţirea virtu ţii, a binelui, a frăţietăţii şi a tu tu ro r m ijloacelor
care le prom ovează. Aşa s-a lu p ta t până în ceasul din urm ă şi P. S. Epis
cop Vasile.
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Şi de va fi greşit el ceva, să ne rugăm D om nului să nu-i pună la
socoteală greşelile, ci, m ai degrabă, în balanţa socotelilor finale să-i
strângă laolaltă faptele cele bune cu care răm âne şi în am intirea noas
tră. Fie ca şi am intirea noastră să se adauge pe talerul judecăţii, despre
el, acum la plecarea lui.
Pe m am a m ea Elisabeta, D um nezeu s-o ierte, ce a trecu t la Domnul
la aceeaşi vârstă ca şi a răposatului, o auzeam , când eram copil, spunând
in casă la un m om ent dat despre câte un om fie foarte bolnav, fie ajuns
la adânci bătrân eţe : «L-a iertat Dum nezeu». încetul cu încetul, crescând,
am înţeles m etafora plină de sens creştin în teologia şi gândirea ţără
nească : «L-a ie rta t Dum nezeu», înseam nă că «a m urit», m oartea fiind
socotită îm păcarea ultim ă cu D um nezeu, însem nând bunătatea lui Dum
nezeu care ne ia când ne iartă, după ce ne-am făcut canonul pământesc,,
după ce ne-am îm plinit corect şi creator destinul, şi ne-am netezit dru
mul spre un Dincolo al liniştii şi al fericirii, cum zice şi cântarea biscs*
ricească de la înm orm ântare : «Fericit eşti astăzi suflete» !
Dar m oartea... e m oarte. E despărţire. Definitivă. Şi o m are durere
p e n tru cei care răm ân, p e n tru fam ilie, p en tru păstoriţi.
Adresez un cuvânt de m ângâiere din partea M itropoliei A rd ealu la
C rişanei şi M aram ureşului celor ce răm ân înlăcrim aţi, şi-i asigur o
noi toţi încercăm aceeaşi durere la această despărţire. Fie insă ca am i
tirea vieţii lui exem plare, a faptelor lui m ari, a statu rii lui duhovniceş
pastorale, culturale şi gospodăreşti, să răm ână în urm a sa ca o mân
gâiere şi ca un exem plu. A fost unul d intre cei mai buni d in tre no'
Şi să-l rugăm pe D um nezeu, să-i dea odihnă şi iertare, şi pom
nirea lui — căci de astăzi trece în istorie ca m are ierarh al Eparhi
O radiei — pom enirea lui să fie din neam în neam. Amin».
Au mai luat cuvântul dl. prof. Gheorghe V lăduţescu, secretar
sta t p entru Culte, P. Cuv. a rh im an d rit Iorest G rebenea, stareţu l m ân
tirii Izbuc, Dl. inginer Vasile Blaga, prefectul ju d eţu lu i Bihor, P. C.
Lucian A ugustin, din partea C entrului eparhial şi apoi P. S. Sa Va_
episcop greco-catolic clin O radea, care a spus :
«Sunt aici ca să aduc condoleanţele credincioşilor şi ale preoţilor
ale m ele personal, p e n tru pierderea acestui suflet ales al Bisericii su
ortodoxe, care tim p de 22 de ani a păstorit cu m intea sa lum inată,
dragostea sa de adevărat păstor această eparhie grea din punct de v
dere tactic.
D ar tocm ai această înţelepciune pe care el o atribuia Providen'
D ivine l-a a ju ta t în îm p reju rările grele să poată salva ceea ce este
im portant, spiritul creştin al Bisericii rom âneşti din A rdealul de N
Noi îi suntem foarte recunoscători p en tru că în tim pul acesta
sim ţit cum va o adiere, o adiere de prim ăvară care ne încurajează ~
Ştiţi p rin câte am trecu t şi de aceea am venit aici ca să fiu şi
a lături de ceilalţi sim patizanţi ai Bisericii Ortodoxe, ca să fiu şi eu
preot care are darul de la D um nezeu să lege şi să dezlege păcatul. .
venit să dau dezlegare din p artea noastră, a celor pe care i s-a p ‘
că i-a supărat, ca să fie lin iştit în faţa D reptului Judccător în ace
clipă când sufletul s-a desp ărţit de tru p şi dă socoteală de tot
ce a făcut în viaţă, să fie lin iştit că noi îl iertăm , că noi nu avem de
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pen tru că a fost de o m are bunătate. S-a sim ţit aceasta ori
ori ne-am în tâln it la vreo festivitate, totdeauna a venit cu b rachise, ne-am îm brăţişat, ne-am d at săru tarea frăţească. Ceea ce
resionat a fost m odestia lui. O dată eram de ziua eroilor în ciu n u l lângă altul, schim bând câte o vorbă. Program ul s-a cam
era obosit. Era un singur scaun şi m i-a zis : «Prea Sfinţite, îmi
r să mă aşez pe scaunul acesta, p en tru că e num ai unul ?». S igur
învoit.
răm as cu această im presie că nu m -a p riv it de sus, pe m ine cel
■m din închisoare şi iată că el îm i cerea scuze, îmi cerea învoire,
. şi de aceea am venit cu această cărticică in care este dezlegarea
cum se face şi în B iserica soră, ortodoxă, pe care vreau să o rostesc
ună cu toţi cei de faţă.
«Stăpâne, mult indurate, Doamne lisuse H ristoase, Dumnezeul nostru, Careai dat sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli cheile îm părăţiei cururilor, iar după
sfântă învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le-n: dăruit puterea de
a lega şi dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate şi in cer câte de
dânşii pe păm ânt s-au legat, şi tot
aşa să fie dezlegate şi în cer câte dedânşii pe
păm ânt s-au d e z le g a t; Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni
jie-ai învrednicit şi pe noi smeriţii şi nevrednicii robii Tăi să fim moştenitori
ai aceluiaşi preasfânt dar şi har, ca şi noi de asem enea să legăm şi să dez
legăm celei ce se întâm plă în poporul T ă u ; Însuti, preabunule îm părate,
prin mine, sm eritul şi nevrednicul robul Tău, iartă robului Tău episcopul
Vasile orice a greşit ca un om în această viată ; şi-i iartă lui toate câte
a păcătuit cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându-1 şi de
legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuşi de mânie sau din
altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva a
suferit o alunccare ca aceasta, prin pizma şi prin lucrarea diavolului. Bine
voieşte, P reabunule şi mult indurate, ca sufletul lui să se aşeze cu sfinţii,
care din veac au bineplăcut Ţie, iar trupul să se dea firii celei zidite p e
Tine. C ă binecuvântat şi preaslăvit eşti in veci. Amin».

^ A vorbit apoi Dl. inginer P e tru Filip, prim arul m unicipiului O raşi P. S. Sa Jozsef Tem pfli, episcop rom ano-catolic din O radea c a re
sp u s :

«Citind cu d u rere în ştiinţarea despre încetarea din viaţă a Prea
ţiei Sale Dr. Vasile Com an al Oradiei, am rem arcat deosebit două
‘m ente exprim ate : unul de totală certitudine cuprinsă în cu v in tele
fost chem at la D om nul p e n tru a sluji in veşnicie la altaru l cel ce», iar de încheiere, de salutare, de m odestie, de frică de Dum nezeu
rugăciunea — «Bunul Dum nezeu să-i facă p arte de dreapta Sa răs'rire şi să-i hărăzească veşnică odihnă !».
Prindem am bele sentim ente în tr-u n u l singur — speranţa de bine
m eiată în mai m are m ăsură pe bu n ătatea D om nului şi în mai mică
’-u ră pe m eritul nostru. Ca frate în preoţie, în preoţia Dom nului, îni
pat, din p artea com unităţii rom ano-catolice de Oradea ne a lă tu speranţei cu rugăciune. Ne am intim şi de un gest de ecum enism
fratelui nostru episcopul Vasile, m anifestat p rin ridicarea unei b i'cuţe la U rziceni-Pădure, în urm ă cu vreo douăzeci de ani, spre a
’i am belor biserici.
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Nu condiţionăm condoleanţa, speranţa şi rugăciunea noastră d
problem e existente în legătură cu destinele bisericilor noastre, ba chia
socotim că orice apropiere de lum ina cerească, de veşnicie, se pare îi
aceste clipe de reculegere, că pot să aducă în toate mai m ultă lumini
m ai m ultă iubire.
Prea S finţite P ă rin te Episcop Vasile, rugaţi-vă Dom nului pentfl
noi toţi, ajungând acum în apropierea lum inii celei cereşti».
A ro stit apoi un cuvânt Dl. prof. dr. ing. Teodor M aghiar, rector
U niversităţii din O radea care, evocând chipul P. S. Vasile, a spus :
«Se îm plinesc aproape 22 de ani de când în această sfântă cai
■drală a fost in stalat ca episcop P. S. Sa Dr. Vasile Coman. Din par
au torităţilor, din acea vrem e, a fost întrebat, având în vedere fap
c ă avea fam ilie, dacă se angajează la această m uncă grea. Prea Sfir
Sa a răspuns că u n soldat, când pleacă pe front, nu ia fam ilia cu
Aşa a şi făcut.
Domnia Sa a venit la O radea, angajându-se în m unca de reorga
zare a Bisericii din această p arte de ţară, p e n tru ca să slujească
D um nezeu în paralel cu slujirea oam enilor, iar fam ilia sa după
a răm as la Braşov.
D esigur că aşa după cum s-a a ră ta t în frum oasele cuvântări
până acum , mă a lă tu r şi eu tu tu ro r celor care l-au caracterizat
P. S. Sa întâi ca un om devotat lui Dum nezeu şi după aceea devi
poporului din care făcea parte.
Ca apropiat al P. S. Sale, l-am cunoscut şi la bucurii şi în s
de supărare p e n tru nerealizări, p e n tru că a a v u t o m uncă de
d e grea.
Cu toate acestea, niciodată n u a dat înapoi, niciodată nu a dez
d in faţa problem elor.
în discuţiile av u te cu P. S. Sa în legătură cu activitatea ce s
făşura sub directa şi înţeleapta sa îndrum are, m ereu se întreba :
am făcut destul ? Oare am făcut bine ? Oare credincioşii au fost
ţum iţi ?».
Niciodată nu s-a gândit la oboseala sa. Aceste gânduri ce sta
m ereu în m intea sa su n t o m ărtu rie a dăruirii sale totale pentru
jirea arhierească, pe care a cinstit-o cu toată puterea fiinţei sale.
Nu pot încheia fără a-1 caracteriza pe P. S. Sa p rin tr-o scun
găciune versificată, ap ăru tă în tr-u n a din publicaţiile eparhiale din
cu cîţiva ani, în care se spune : «Nimănui să nu-i faci rău / Că te
Dumnezeu».
Acesta a fost episcopul Dr. Vasile Coman, bunul şi blândul
arhipăstor sufletesc.
în activitatea pe care a desfăşurat-o a fost p e n tru m ine în
n e n ţă un model de iubire faţă de oameni, de d ăruire, un om ca
să încurajeze, să îndem ne la răb d are şi la m ai m ultă stăr
rugăciune.
îm i am intesc de bucuria pe care a încercat-o atunci când P re a |
cirea Sa a aprobat în fiinţarea F acultăţii de teologie la Oradea,
d ru l U niversităţii din O radea, şi apoi de o altă m are bucurie,
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ultim ele sale bucurii, aprobarea construirii unei catedrale noi,
de necesare la Oradea.
P e n tru toate acestea şi p e n tru m ulte altele, în num ele m irenilor,
crîegilor de la U niversitate şi al m eu personal, îi m ulţum im foarte
p e n tru toate şi ne angajăm să ducem la bun sfârşit, cu ajutorul
D um nezeu, ceea ce avea în plan, în sufletul său măreţ.
Dum nezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace !».
Au m ai lu at cuvântul : P. C. Pr. prof. dr. D um itru A brudan, de1 Facultăţii de teologie din O radea, în num ele profesorilor de teo; Dl. prof. Vasile O lteanu din p artea M uzeului din Scheii B raşovu; P. C. Pr. A urel Puşcaş, din partea preoţilor, protopopilor şi
" ncioşilor din E parhia O radea ; P. C. Pr. Ioan Negroiu, fost con■ eco n o m ic; Dl. Econom V aleriu Chisiu, m em bru al A dunării
-hiale.
[

In încheiere a luat cuvântul P rea F ericitul P ărin te P a tria rh
tist, care a spus :
«întrucât oboseala covârşeşte forţele noastre, voi adăuga doar câteva
gândurile foarte preţioase m ie şi m em brilor S f. Sinod cu prilejul
stui trist ev en im e n t d in viaţa Bisericii O rtodoxe Române. De m u lt
ream gândul să revăd Oradea, de m u lt doream să mă bucur im 
ună cu dvs. toţi de roadele arhipăstoreşti care s-au oglindit aici, şi
: de sub dictatura cruntă şi cele de acum din sfânta libertate. Dar
m nezeu a rânduit altfel, ca să v in în această îm prejurare. A m ven it
m u lt respect, cu m ultă dragoste, cu m ultă preţuire nu num ai pentru
m hipăstorul sufletesc, cât şi pentru preoţii şi credincioşii din această
parte de ţară, p e n tru toţi ceilalţi fra ţi creştini cu care vă îm pletiţi gân
durile, rugăciunile, năzuinţele pe care le-am auzit şi în aceste clipe e x 
prim ate în faţa S f. A ltar.
A ş vrea să insist asupra pildei pastorale p entru noi slujitorii alta
relor, îndeosebi p en tru toţi credincioşii. Un om care a ştiut să facă din
fiecare clipă o sărbătoare a vieţii lui, un om care a ştiu t să facă din
fiecare întristare, chiar din fiecare lovitură, u n prilej de curaj, un priîej de întărire, un om care în această dictatiLră ateistă a p u tu t să z i
dească biserici, să picteze atâtea biserici, să tipărească cărţi. N u mai
am intesc de predicile pe care le-a rostit o viaţă întreagă.
Ce pildă p entru un shijitor al altarului, ce pildă pentru u n cre
dincios care, datorită acestor jertfe , s-a bucurat în anii de întuneric
de him ina lui Hristos, lum ina care lum inează în întuneric, a lum inat
această lum ină şi a purtat-o vrednicul de pom enire P. S. Episcop
Vasile Coman.
Să urm aţi, iubiţi fra ţi şi surori în D om nul, pilda Sa de credinţă,
de dârzenie, de iubire pentru altarul străbun şi p entru spmeni.
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O
pildă care va rămâne tipărită adânc în inim a Bisericii noastre.
Ca m em bru al S f. Sinod a fost ziditor. N u puţine au fo st m om entele
din S f. Sinod — pentru că atm osfera noastră este cea patristică de dis
cuţii, de îm părtăşire a părerilor şi a experienţelor, dar, e adevărat, în
lim itele învăţăturii S f. Evanghelii şi a Sfinţilor noştri Părinţi, a S f. Tra
diţii — când găsea soluţia P. S. Vasile, când, m urm a intervenţiilor
P. S. Sale, s-au hiat hotărâri im portante pentru viaţa Bisericii.
In orice fel de îm prejurări găsea soluţia pentru a potoli valuri, pen
tru a aduna şi armoniza.
L -am p reţu it m u lt personal, l-am cunoscut ca preot şi m -am im 
plicat, cum s-a spus, la devenirea sa, înainte rugându-l să-m i fie colabo
rator ca arhiereu-vicar la episcopia Aradului. Dar D um nezeu a rânduit
ca în acelaşi tim p să fie chem at aici la Oradea. A m a vu t clar în m intea
mea că ceea ce cunoşteam despre părintele protopop şi preot Vasile
Coman, de la Braşov, va contribui la potolirea fu rtu n ii ce se stârnise aici.
S-a potolit şi, iată, dăm slavă lui D um nezeu că aici s-au auzit azi
rugăciuni din partea celorlalţi fraţi ai noştri de la Bisericile surori creş
tine, s-au auzit gânduri, şi ele au a v u t puterea să ne adune aici în faţa
S fâ n tu lu i Altar. Să ne adunăm şi pe mai departe cu curaj şi cu cre
dinţă în D um nezeu p entru că, cu cât vom întârzia să ne ved em unii pe
alţii, cu atât prăpastia şi răceala dintre noi va creşte.
Să avem credinţa că fiecare dintre noi purtăm chipul lui D um 
nezeu, că fiecare dintre noi su n tem înzestraţi să slu jim unitatea creştină.
să slu jim unitatea neam ului nostru românesc, a ţării noastre.
De aceea, încheind p en tru a nu abuza prea m u lt de răbdarea dum 
neavoastră, vă îndem n, iubiţilor fii şi fiice duhovniceşti, slujitori ai
sfintelor altare, încercaţi ca să-i urm aţi pilda, încercaţi să învioraţi amvonul acuma când nim en i nu ne m ai împicdică. încercaţi să picurat',
în sufletele copilaşilor şi tinerilor, lum ina lui Hristos. încercaţi să adu
naţi credincioşii la altarul credinţei. încercaţi să aduceţi lum ină şi pacer
să aduceţi înţelegere acolo unde aceasta lipseşte, p entru că Biserica.
n oastră şi învăţătura noastră are în tezaurul ei «leacul» acesta făcăto~
de m in u n i al apropierii, al înţelegerii, al iubirii. P entru că D um nezeu
este iubire şi pe aceasta trebuie să o păstrăm şi aceasta i-a şi fost mi
siunea celui pe care îl petrecem astăzi, iubirea de D um nezeu şi iubir
de oameni. Cu această iubire îl petrecem şi noi pe u ltim u l drum , cdstându-i din toată inim a, «veşnică să-i fie pomenirea». A m in !»
După ce s-a sfârşit şirul cuvântărilor, intonându-se în d ătin ata
tare «veşnica lui pom enire», tru p u l neînsufleţit al episcopului Vas’
a fost aşezat în cripta din «Biserica cu lună», alătu ri de ierarhii Ro
Ciorogariu şi Nicolae Popovici, de curând adus şi el. Veşnică să fie
m enirea lor !

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI, OCROTITORUL SPIRITUAL
AL ORAŞULUI GALAŢI
Sesiunea de comunicări
a Comisiei de Istorie ecleziastică română
Nu se putea alege un m om ent mai prielnic p e n tru o sesiune şi o seradevăratâ, decât ziua prăznuirii S fântului A ndrei, în tâiul propovălor al Evangheliei la străm oşii noştri şi prim ul chem at la ucenicia
‘ tu itorului Hristos. De fapt, ziua de 30 noiem brie, anul 34—50 este
p u t de istorie creştină şi rom ânească a neam ului nostru. A tunci am
~es în istoria creştină în care suntem şi ne mişcăm şi astăzi şi vom
până la Ju d ecata de apoi.
Bine a gândit ierarhul tân ă r al locului, P.S. Dr. Cassian, la îndem nul
ţeleptului şi încercatului său ocrotitor : I P.S. Arhiepiscop A ntim al
nării de Jos, ca să chivernisească şi să găsească, cu reprezentanţii
terii locale, tim pul, locul şi p rilejul desfăşurării «Serbărilor G alaţiuserbări prileju ite de declararea oficială şi acceptarea de către toţi
itorii de aci şi îm prejurim i a zilei de 30 Noiem brie, ziua S fâ n tu lu i
ndrei ocrotitorul spiritual al Cetăţii Galaţiului.
Este un început bun în C anaanul rom ânesc ca în oraşul de la D unăre
lum ineze Crucea răspântiilor, a atenţionării, a chem ării şi a liniştii,
ocrotirii apelor şi a oam enilor : sem nul în form a vânturilor, anotim pu
rilor, oaselor încrucişate sau sem nul asigurării depline în circulaţia m on
dială : Crucea Sf. A ndrei în form ă de X (sim plă sau m ultiplă XX). Frum os
şi adevărat, înălţător şi em oţionant faptul că un ierarh foarte activ însoţit
de consilieri tineri şi preoţi destoinici au reu şit să convingă autorităţile
^ să reconvertească oficialităţile în vederea dezvelirii adevărului de
două mii de ani că suntem în acelaşi tim p rom âni şi creştini. Şi incă
unde ! aci la brâul D unării, fluviu sfân t al Dacilor atât de cinstit până
la zeificare de către greci (Istros) şi de către rom ani (Danubius). Ce
feerie şi ce extaz, ca urm aşii locuitorilor, destul de puţini atunci — azi
num eroşi — , să întâm pine nu pe un apostol al lui Hristos, A ndrei, ci să
se bucure, să reprezinte ortodoxia n eabătută de la Evanghelia M ân
tuitorului, transm isă de cel întâi chem at de Domnul. Totdeauna Pontul
Euxin (Marea Neagră) ca şi D elta D unării au fost locuri de popas duhov
nicesc. Ele au fost transform ate în tr-u n nou lac de pescuit, în tr-u n
G henizaret veşnic şi în tr-o chem are şi trim itere a pescarilor de oameni,
intr-o evanghelizare a neam urilor de aici, de la Dunăre. Considerăm
actul de la G alaţi o M agna C harta a oraşelor creştine de origine aposto
lică. Aici, în G alaţi, cu titlu ce provine de la num e de negustori sau,
de ce nu, G allata secunda de la G alata C ornului de A ur etc., tră iau daci,
sciţi, greci, perşi, rom ani, mai târziu daco-rom ani (valahi), negustori
(greci, slavi, turci, nem ţi) azi rom âni şi cu ei şi pe lângă ei m inorităţi
conlocuitoare şi com unităţi creştine (greci, ruşi, lipoveni, turci, bulgari,
italieni, spanioli, nem ţi ş.a.). D escoperirile arheologice, piese şi m ărturii
confirm ă şi întăresc cele de mai sus. O raşul lum ină, Galaţi, a strălucit
in tru toate, dar s-a acoperit cu «ştiinţă» diabolică, de ceaţa ideologiilor

94

BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ

păgâne şi atee de-a lungul tim pului. Şi acum a fost «plinirea vrem ii»
adevărului, cum scrie Sf. Ap. Pavel fraţilo r creştini, bunicilor sau
verilor noştri : G alatenilor (cap. IV, 4).
Iată atâtea m otive şi m otivaţii p e n tru care a fost ales locul şi
tim pul «Serbărilor G alaţiului».
încă din seara zilei de 27 noiem brie 1992, m em bri ai Comisiei
ecleziastice au sosit la G alaţi, p rin tre aceştia II.PP.SS. M itropoliţi :
N estor al Olteniei, preşedintele Comisiei de istorie ecleziastică ; A ntonie
al A rdealului ; P. S. G herasim , episcopul Râm nicului ; Pr. Prof. M ircea
P ăcurariu, decanul Facultăţii de teologie a U niversităţii din Sibiu ;
Dl. Prof. Ion B arnea ; Pr. A nton Despinescu, profesor la Institu tu l
rom ano-catolic din Iaşi ; P. C. Diac. P etru David, profesor la Facultatea
de teologie a U niversităţii Bucureşti, care a prim it şi sarcina de secre
tar, în tru cât P. C. Pr. Prof. Viorel Ioniţă era plecat în m isiune.
Seara, a avut loc prim a în tru n ire cercetându-se şi definitivându-se
program ul p rezentat de P. S. Casian, arhiereu-vicar al Episcopiei D ună
rii de Jos. S-a făcut şi o vizită frăţească I.P.S. Dr. A ntim Nica.
Sâm bătă, 28 noiem brie 1992, dis-de-dim ineaţă, P.S. Casian, însoţit
de slujitori ai catedralei episcopale, de oficialităţi ale oraşului şi de
com andanţii m ilitari ai unităţilo r terestre şi M arinei, a săvârşit un
Tedeum şi a sfin ţit M onum entul eroilor din oraş. Pe străzi, la porţile
in stituţiilor şi în trep rin d erilo r flu tu ra u Tricolorul şi steaguri albastre
pe care se putea citi : «Serbările G a la ţiu lu i» ; «O raşul ocrotit de
Sf. Andrei». în această atm osferă de evlavie şi cucernicie, fără zgo
m ot şi emfază, mii de cetăţeni ortodocşi şi de alte convingeri religioase
trăiau şi participau la un evenim ent unic în istoria oraşului şi a ţării
întregi.
D eschiderea serbărilor a avut loc în «Sala Club C.F.R.» la ora 10P rim arul oraşului, după ce s-a ro stit rugăciunea Tatăl nosti~u, a prezen
tat în faţa tu tu ro r o docum entată şi sim ţită alocuţie-invocare arătând
rostul, îndem nul şi actul de d rep tate ce se face acum C etăţii G alaţiului,
in trân d oficial — căci în trad iţie era — sub ocrotirea celui ce a propo
văduit Evanghelia la M are şi pe D unăre : Sfântul Apostol Andrei.
în calitatea sa de gazdă, iniţiator şi înfăptuitor, P.S. Casian a subli
n iat deplina arm onie în tre cerinţele religioase şi necesităţile oraşului
G alaţi : Ierarhii şi clerul, pe de o parte, şi oficialităţile şi co n d u căto ri
de instituţii şi fabrici-uzine au form at un tot deoarece aceiaşi credin
cioşi ai Bisericii străbune su n t şi cetăţenii oraşului. D ar ceea ce4
u neşte şi mai m ult este dragostea p e n tru cel ce ne-a transm is credintîn Hristos, cel ce a tră it şi a propovăduit în aceste locuri : Sf. Ap.
A ndrei. Şi bine s-au ales aceste zile pline de bucurie şi frum useţe
după o toam nă destul de bogată p e n tru această regiune, ca să ne bu
răm şi să ne veselim acum.
în continuare, P.S. Sa a istorisit viaţa Sf. A ndrei şi legătur
apostolului cu străm oşii noştri, descoperirile arheologice din îm pre

&SERICEASCA

95

G alaţilor, cetăţi şi edificii creştine din dreap ta şi stânga D unării
:e viaţa intens-creştină în tim purile apostolice şi perioadei im e-m ătoare. Nu departe de aici, a subliniat P.S. Casian, se află cetă
ţ i castrul de la Bărboşi, cercetate în ultim a vrem e, unde abundă
'e de basilici şi piese creştine. Dezvelirea unor edificii rom ane şi
tine în noile cartiere ale oraşului (Ţiglina I, II) îndreptăţesc pe
i şi ne încântă pe noi că populaţia de aici are, aşa cum are în
aria de form are a poporului rom ân, o n e în treru p tă continuitate şi
•late, mai ales de la predica Sf. Andrei.
Cele de mai sus şi m ulte altele su n t cuprinse în revista a tâ t de
•A : Călăuză ortodoxă. Publicaţie religioasă lunară şi acum om aeditată de Episcopia D unării de Jos, revistă recom andată de vorcelor de faţă. De fapt, în m apa fiecărui participant a fost introdus
m entarul necesar înţelegerii evenim entului.
Ca un om agiu adus C entrului eparhial, prefectul judeţului G alaţi
s în evidenţă străd u in ţa clerului şi credincioşilor pentru organişi desfăşurarea «Serbărilor Galaţilor». Dom nia sa, ca ardelean,
a ră tat satisfăcut de reuşită şi de participarea tu tu ro r cetăţenilor
Iui şi locuitorilor din îm prejurim i la această bucurie rom ânească
tinească.
M ulţum ind, P.S. Casian a dat cuvântul invitaţilor pentru a prescurte m esaje. în afara celor citaţi mai sus au vorbit prefecţi ai
judeţe vecine, profesori ai U niversităţii G alaţi, istorici, oam eni de
şi cultură ai M unicipiului.
După o scu rtă pauză, s-a trecut la prezentarea unor com unicări,
cadrul Comisiei de istorie ecleziastică, legate de evenim entul respec. Astfel, I.P.S. A ntonie a vorbit despre persoana şi personalitatea
G herm an al D urostorum ului. De fapt, o com unicare susţinută la
fia, cu ani în urm ă, com pletată şi adecvată zilei jubileului. Se ştie că
G herm an a fost canonizat de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne
trecut în calendarul creştin ortodox. I.P.S. Sa, cu arta-i specifică, a
letit viaţa sfântului pom enit cu activitatea prietenului lui G herm an
m are teolog al vrem ii, tot din Dacia Pontică (Dobrogea) : Sf. Ioan
'ian. Am ândoi au fost ucenici îndepărtaţi ai Sf. Ap. A ndrei şi provăduitori neabătuţi de la dreapta credinţă în Evanghelia M ântuitoui. T răirea lor în H ristos, slujirea lor, dragostea pentru păm ântul
rbun ne îndreptăţesc pe noi cei de astăzi să le urm ăm pilda, să le
~ucem cinstirea m eritată. Săm ânţa aruncată de Sf. A ndrei s-a prins,
fost înm ulţită şi a rodit pe acest păm ânt, aşa cum se vede acum.
Com unicarea I.P.S. A ntonie a fost ascultată cu deosebit interes.
I.P.S. N estor a abordat o tem ă inedită în legătură cu locaşurile
wechi de cult ortodox : M ănăstirile din B asarabia. Ca o urm are firească
a predicii Sf. A ndrei, ca o dovadă a adevărului Evangheliei răspândit
la toată aria de form are a poporului şi lim bii rom âne, p ărţile d intre
P ru t şi N istru au receptat credinţa curată a lui Hristos. Locaşurile de
cult şi mai ales m ănăstirile stau m ărturie. M ulte şi necunoscute sunt,
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dar s-au p ăstrat mai ales cele din epoca lui Ştefan cel M are şi Sfânt.I
V orbitorul a insistat asupra m ănăstirii Căpriana ca simbol al m onahis-|
m ului rom ânesc din aceste p ărţi care a prim it trad iţia veche, a conservaţi
specificul obştii călugăreşti rom âneşti şi a transm is experienţa de viaţăl
celor ce au u rm a t până astăzi. Toate tradiţiile sfinte andreiene ponticei
şi cele din D elta D unării au constituit specificul m onahism ului ro m â -|
nesc, aşa cum s-a a ră tat şi de către I.P.S. A ntonie când s-a referit la |
cei doi m onahi ai neam ului rom ânesc : Ioan Casian şi G herm an.
A m ple referiri a făcut I.P.S. M itropolit Nestor la m ănăstirile]
com plet distruse sau în ru in ă din sudul Basarabiei şi mai ales cele de]
pe Chilia, braţul D unării. Şi aşa cum urm aşul de mai târziu al Sf. An-J
drei, Iachint de Vicina s-a tran sferat în cetatea voievodului Basarab, la
Argeş (1359), tot aşa M uşatinii din Moldova transferă pe Iosif de la
C etatea Albă, tot urm aş al Sf. A ndrei la Suceava (1400). Deci până
acest tim p şi după, continuitatea apostolică andreiană a fost şi a răma
n eîn treru p tă.
Şi intervenţia I.P.S. Sale a fost ascultată cu m ultă plăcere, P.£
Casian m ulţum ind în altu lu i invitat. Se ştie, a subliniat P.S. Sa, cei do
m itropoliţi care au răspuns invitaţiei noastre sunt şi m em bri ai Acade
miei Rom âne, ceea ce este o cinste deosebită pentru sim pozionul nost
şi p entru Biserica O rtodoxă Rom ână în general.
U rm ătorul p rezentat şi care a luat cuvântul a fost Prof. Diac.
doc. Ion Barnea, arheolog şi specialist în istoria veche a Dobroge
Prof. B arnea a ţin u t o com unicare cu o tem ă inedită : descoperirea
identificarea num elor a doi ierarhi de Tomis din m ileniul I, ceea
com pletează şi m ăreşte şirul episcopilor Cetăţii Tom isului (Constanţ
In terv en ţia P.S. G herasim , episcopul Râm nicului, în legătură
descoperirea m artirilor de la Niculiţel şi im portanţa acesteia, a făc
plăcută im presie. Aşa cum se ştie P.S. Sa a fost arhiereu-vicar la G al
în perioada descoperirii criptei respective (1971), când au şi fost li
m oaştele şi depuse la m ânăstirea Cocoşu. Deşi nu s-a în trep rin s
nim ic de atunci, ci dim potrivă s-au ru in at zidurile criptei şi încins
cum se ştie, se nădăjduieşte totuşi într-o atenţie mai m are din par
tu tu ro r asupra acestui m onum ent unicIm portante date în legătură cu G alaţiul, cu istoria şi preocupă
locuitorilor oraşului au fost aduse de către Dl. prof. Păltânea de
U niversitatea «Galaţi». Pasionat de istorie, dar si de loc, vorbitorul ]
suscitat m ult interes şi p en tru inedit, d ar şi p e n tru felul ales şi ai
rita r prin care şi-a transm is rezultatele cercetărilor în «istoria ur
noastre».
C onferenţiarul a m ulţum it P.S. Casian p en tru străduinţele depuse
a felicitat au to rităţile oraşului p en tru acest m are act de descătuşare
istoriei şi de început bun în viaţa spirituală a locului şi îm prejurim ii
Cu verva ştiută, cu răbdarea prom eteică, cu insistenţă ca la
găciune, istoricul-arheolog, ucenic al Prof. Ion Barnea, Dl. M ihai Br
diu a prezen tat date noi în tărito are cu piese unice şi unicat desp
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dacică şi rom ană a G alaţilor şi în acelaşi tim p creştină din
veacuri. Cu precizia specialistului, cei de faţă au ascultat cu
interes descrierea cetăţii-m am e a G alaţilor, anum e castrul şi urbea
Istoricul a subliniat vechim ea apostolică a creştinism ului şi
ea ecleziastică chiar în cetatea Bărboşi, unde s-au descoperit
bazilicii creştine în strălucire până la năvălirile barbare. Aici,
iat cercetătorul, vedem originea oraşului nostru şi de aici s-a
is m esajul Evangheliei lui H ristos în îm prejurim i. Odată cu săpăpentru tem eliile Com binatului siderurgic Galaţi, precum şi ale
cartiere ale oraşului (Ţiglina I, II etc.) s-au în m ulţit şi dovezile
logice ale cetăţii în care locuim.
A u mai fost şi alte intervenţii pentru justificarea «Serbărilor G ala"
P.S. Casian le-a m u lţum it tu tu ro r, s-a făcut rugăciunea şi
toţi
faţă au fost invitaţi la vernisajul expoziţiei de icoane, după
binecuvântat simpozion.
V ernisajul a av u t Ioc la M uzeul de istorie al oraşului. Mai întâi,
iţii şi specialiştii au vizitat sălile cu obiecte arheologice din difeepoci (comuna prim itivă, succesiuni de civilizaţii) şi mai ales din
~a grecilor, dacilor şi rom anilor şi continuitatea n eîn treru p tă a
rom anilor, până astăzi.
M ărturia ortodoxă, im aginea a fost bine reprezentată, m ajoritatea
ele fiind din localitate sau îm prejurim i, unele de influenţă străină,
cinstite de rom âni, predom inând grecii şi ruşii. A şezarea pe şcoli şi
nţă, pe tem e şi im portanţă, a dat expoziţiei surplus de atenţie,
şi interes şi atracţie. S-au adresat m ulţum iri directorului m uzeului
specialiştilor de sub supravegherea sa. S-au consem nat impresii în
ea de aur.
La dineul oferit de m unicipalitatea G alaţiului, m em brii Comisiei
“iastice şi invitaţii au fost salutaţi cu aleasă delicateţe de Dl.
n D urbacă, prim arul oraşului. Au vorbit, de asem enea, II.PP.SS.
nie şi Nestor apreciind organizarea şi reuşita zilei. Alese aprecieri
ra Bisericii O rtodoxe Rom âne, clerului şi credincioşilor ei care
u ţin u t creştini şi rom âni, a făcut Prof. univ. dr. Nicolae Peuran,
fectul ju deţului Galaţi.
T u tu ro r le-a m ulţum it P.S. Casian.
La vrem e de vecernie, oaspeţii Episcopiei D unării de Jos au m ers
biserică, unii au slujit, alţii au asistat. M ulţim ea de credincioşi a
ltat şi cuvânt de în v ăţătu ră şi de în tă rire din partea P.S. G herasim
Râm nicului şi P.S. Casian. S-a an u n ţat program ul zilei urm ătoare.
Duminică, 29 noiem brie 1992. Cum era firesc, s-a săvârşit Sf. L itu r’e solem nă în biserica Sf. Nicolae, deoarece catedrala episcopală este
renovare. La vrem ea potrivită, a vorbit credincioşilor I.P.S. M itrolit N estor evocând «ziua aceasta pe care a făcut-o Dom nul să ne
curăm şi să ne veselim într-ânsa». în altu l ierarh a tâlcuit pe înţelesul
tu ro r pericopa evanghelică a zilei şi a făcut am ple referiri la predica
O . R. — 7
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şi activitatea în tâiului chem at la apostolat şi prim ul propovăduitor
Evangheliei la străm oşii noştri : Sf. Ap. Andrei.
D upă apolis, a lu at cuvântul P.S. Gherasim , episcopul Râm nicul
fost arh iereu -v icar la Episcopia D unării de Jos. P.S. Sa a precizat une
lucruri în legătură cu vechim ea creştinism ului la rom âni şi rolul I>
brogei şi C etăţii G alaţi în răspândirea Evangheliei. De asem enea, P
Sa a subliniat rolul istoric deosebit, pentru creştinarea Europei, al s
m oşilor noştri. S-a insistat şi asupra darului dum nezeiesc făcut
Pronie poporului rom ân p rin descoperirea celor p a tru m artiri de
Niculiţel, cea mai originală criptă din prim ele veacuri descoperită
m ileniul nostru.
P.S. Casian a m ulţum it tu tu ro r binevestitorilor şi slujitorilor
astăzi. A dresându-se credincioşilor, care au făcut neîncăpătoare b'
rica, ierarh u l locului le-a m ulţum it p entru dragostea şi ataşam entul
faţă de Biserica străbună şi P atria-m am ă, i-a binecuvântat şi fiecare:
plecat m ulţum it în sufletul său.
La slujbă au p articip at şi oficialităţile locale şi ofiţerii superiori
garnizoanelor m ilitare gălăţene şi poliţia m unicipiului.
Dineul oficial a fost oferit de m unicipalitatea Galaţilor. S-au r
cuvântări adecvate.
în aceeaşi zi, seara, a av u t loc un spectacol folcloric şi religios
m oderna Casă de cu ltu ră a oraşului.
La început s-a făcut rugăciunea. în ălţăto r ! Serbarea a fost
chisă de către P.S. Episcop Casian. P.S. Sa a ream in tit celor de 1
— o sală neîncăpătoare — rostul acestui spectacol religios, de fapt
serbare liturgică, cu adânci im plicaţii duhovniceşti şi rom ’
Sf. A ndrei este un început, izvor şi m ărturie a existenţei noastre
ţionale, ca rom âni şi creştini şi a chem ării noastre la etern itate
slujitori şi m isionari.
A dresându-se înalţilor ierarhi ai Bisericii O rtodoxe Române
zenţi aici, cu p rileju l sesiunii de comunicări în cadrul Comisiei
istorie ecleziastică şi invitaţi de onoare la «Serbările Galaţilor», v~
torul a făcut o mică, dar substanţială prezentare. Sala a aplaudat
sele personalităţi.
C uvânt de m ulţum ire a fost adus oficialităţilor m unicipale
judeţene.
După intonarea câtorva im ne religioase ale corurilor reu n ite (
n aru l teologic din Galaţi, Şcoala generală de a rtă — voce şi instru,
şi Liceului de a rtă din oraş), a vorbit, cu ştiuta-i com petenţă, P.C.
prof. Mircea Păcurariu, decanul Facultăţii de teologie a Univers*
din Sibiu. P.C. Sa a făcut apel la izvoarele istorice r e f e rito r
persoana şi predica Sf. Ap. A ndrei şi şi-a zidit edificiul c u v â n tă ri
pilonii de nem işcat şi abia astăzi bine şlefuiţi ai pieselor şi do
arheologice. în p artea a Il-a a conferinţei s-a făcut referire la ră s p ‘
creştinism ului în p ărţile Dobrogei (Pontul Euxin sau, după im
teritorială în vrem ea lui Diocleţian, Sciţia M are şi Sciţia Mică), —
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bisericească — m itropolii şi episcopii. L egăturile Constantinopocu Tomisul şi invers până în vrem ea noastră. D ar una din căile
ale circulaţiei ideilor şi com erţului, oam enilor şi slujitorilor lui
zeu a fost M area N eagră, şi fiica ei natu rală : D unărea. Şi un
im portant atunci ca şi astăzi a fost şi răm âne C etatea Galaţi... In
're, istoricul-specialist şi sm erit slujitor al h arului preoţiei lui
, transm is nouă de Sf. Ap. A ndrei, a felicitat chiriarhii locului
iniţiativa punerii — de fap t recunoaşterii — sub ocrotirea
~drei a cetăţii de la D unăre, Galaţi.
Prelegerea-cateheză a fost ascultată cu m are atenţie şi adâncă
’e, reuşindu-se, cum este firesc, îm pletirea celor două existenţe :
'ca şi Ţ ara în tr-u n a : Patria-M amă, România.
In continuare, sub conducerea P.C. Pr. Prof. Eugen Drăgoi, direc: Sem inarului teologic, s-a desfăşurat program ul serii, totul graviin ju ru l evenim entului. Toate im nele, cântecele (voce şi in stru 
ia), scenetele, poeziile (în special, Noaptea S f. A ndrei, de V. Alecsanau fost bine pregătite şi redate cu em oţie artistică şi neprihănită
'^enie sufletească a tâ t p e n tru elevi, cât şi p en tru profesorii-instruc* M ulte piese corale au fost aplaudate îndelung, toţi participanţii
’ încântaţi.
Seara m inunată, de fapt noaptea târzie, s-a încheiat cu un cuvânt
m ulţum ire rostit de prim arul oraşului şi cu binecuvântarea sufletului
to r iniţiative, tân ăru l ierarh şi inim osul teolog P.S. Casian G ălăul. La cina de la reşedinţa A rhiepiscopiei, invitaţii P.S. Episcop
i-au adresat alese m ulţum iri şi sincere felicitări : «Omul sfinlocul !».
Luni, 30 noiem brie 1992, când se prăznuieşte ziua Sf. Ap. A ndrei,
ineaţa, a avut loc la P rim ăria m unicipiului Galaţi, consacrarea
ărării nr. 93 din 6 noiem brie 1992, a Consiliului m unicipal G alaţi
care «se instituie patronul spiritual al M unicipiului Galaţi — S fă n Andrei». M om entul consacrării, a subliniat preşedintele Consiliului
este deosebit de im portant p e n tru m em brii Consiliului, p en tru
■ cei care ne-au ales şi p e n tru întreaga populaţie a acestui oraş. Este
act de d rep tate al istoriei, o refacere a gloriei acestui oraş vechi,
nu învechit, şi în perm anentă reînnoire. R eînnoire fără recunoaştevalorilor spirituale eterne este o am ăgire. De aceea, locuitorii urbei
~tre trebuie să aibă, aşa cum au av u t şi străm oşii lor, "Un model, o
ină, o certitudine şi aceasta nu poate fi alta decât Evanghelia M ân'to ru lu i H ristos transm isă nouă de Sf. Ap. Andrei... Să ne ajute
m nezeu şi cu rugăciunea şi cu ocrotirea Sf. Andrei.
în continuare, I.P.S. M itropolit A ntonie a sfinţit şi a stropit cu
hiasm ă icoana Sf. Ap. Andrei. în tim p ce s-a cân tat troparul Sfânlui, consilierii m unicipali, invitaţii şi toţi cei de faţă s-au închinat şi
au să ru ta t chipul celui întâi chem at şi de acum oficial patronul spiritual
al Galaţilor. S-a consem nat evenim entul în C artea de Aur.
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Să nu uităm că în tâiu l Dem n al U nirii P rincipatelor (1859), colo
nelul A lexandru Ion Cuza era cetăţean al Galaţilor.
Toţi cei de faţă au însoţit pe oaspeţi la biserica «Sfinţii îm păraţi -.
Aici s-a săvârşit Sf. L iturghie în cinstea Sf. Ap. A ndrei. Un frig polar,
intensificat şi de suflarea vântului, cu răzleţi fulgi de zăpadă au reeditai
vrem ea basm elor şi legendelor din tim pul propovăduirii Sf. Andrei.
M ulţim ea de credincioşi aştepta cu nerăbdare pe ierarhii Bisericii
străb u n e şi oficialităţile locale. Sf. Liturghie s-a oficiat după rânduială^
făcându-se şi pom enirea ctitorilor şi celor din veac adorm iţi în tru nă
dejdea învierii. La tim pul potrivit, I.P.S. M itropolit A ntonie a vorb**
credincioşilor despre sfân ta credinţă propovăduită de Sf. Ap. A ndrei ,
p ă stra tă de sfinţi şi d reptm ăritori creştini rom âni până astăzi. Nu poa'
exista credinţă sfântă, Evanghelia lui Hristos, la cei necredincioşi, e~
tici şi p ervertiţi. Poporul rom ân, a subliniat vorbitorul, a p ă stra t şi
transm is credinţa apostolică deoarece este u n neam ales, blând, b
iertător, m ilostiv, iubitor de străini, atrib u te şi însuşiri care, f
îndoială, vin şi de la Sf. Ap. A ndrei. S-au făcut referiri şi la vechi
creştinism ului la rom âni, popor form at şi botezat în acelaşi tim p. Pen
aceasta noi rom ânii nu avem «o dată a creştinării» p en tru că nu ni
im pus Evanghelia de cineva, ci am prim it-o de la Sf. A ndrei, aşa c
copiii prim esc tainele scrierii şi cititului de la p ărin ţii şi dascălii
Un elev nu poate u ita mai ales pe prim ul învăţător. Aşa este, în c
nostru, de două mii de ani, cu Dascălul ocrotitor Sf. Ap. Andrei.
Este adevărat că su n t şi alte popoare, cu alţi evanghelizatori
vechi sau m ai noi, unii schim bă credinţa după aceştia, alţii îi cont
şi aşa se îndepărtează vorbind de Evanghelie, de Biblie, dar nu mai
apostoli, arhiereu, dascăli şi învăţători, ci lideri, profeţi, salva
lum inători, înţelepţi...
In final, în altul iera rh a binecuvântat credincioşii de faţă, ur
părinţilor şi străm oşilor lor botezaţi de Sf- A ndrei, a felicitat ofi
tăţile — care au particip at la slujbă — pentru această iniţiativă de
spiraţie dum nezeiască şi a m u lţum it distinsului său ucenic, vigu
episcop Casian G ălăţeanul, p e n tru a participa la acest act de ev’
La sfârşit, P. S. Casian a dat slavă lui Dum nezeu p en tru toate
a m ulţum it ocrotitorului şi îm preună-rugătorului p e n tru toţi, Sf.
Andrei.
S-a oficiat parastasul p e n tru ctitorii bisericii, p en tru arhiereii
episcopii ştiuţi şi neştiuţi de la Sf. A ndrei până acum , pentru
sorii şi elevii sem inarişti, p e n tru toţi credincioşii adorm iţi în
credinţă apostolică de aici şi de peste P rut. S-a îm p ărţit colivă şi
noase celor de faţă.
R ăspunsurile la Sf. L iturghie au fost date de către elevii Se
'u i constituiţi în tr-u n veritabil cor bărbătesc de o rezonanţă ma
profesională.
Dacă prim a p a rte a dim ineţii a fost rezervată M unicipaliti
doua p arte Sfintei L iturghii, a treia parte a zilei Praznicului a
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tă celor bolnavi şi în suferinţă. Cel mai im punător spital al oraI şi ju d eţu lu i şi unul d intre cele mai m ari din ţară, a fost pus sub
'rea în tâiului tăm ăduitor şi vindecător p en tru creştini : Sf. Ap.
i. In acest sens, s-a aşezat şi firm a spitalului, încă din ianuarie
. D istinsul colectiv de medici generalişti sau de specialitate, în
te cu alesul director, cel plin de iniţiative şi încărcat de daruri şi
'voinţă, cum i se spune, au invitat pe înalţii ierarhi să facă o vişi să m ângâie sufleteşte, cu vederea şi cu binecuvântarea, pe cei
suferinţă. In acelaşi tim p, pe o vrem e de zloată, zăpadă şi vân t pu"c, s-a pus tem elia bisericii «Sf. Ap. A ndrei» din parcul spitalului,
va fi capelă p en tru bolnavi şi biserică de m ir p en tru credincioşii
locuiesc în îm prejurim i. Au slu jit în fru n te a soborului II. PP. SS. Mi
j i ţ i A ntonie şi N estor care au şi explicat m ulţim ii de faţă rostul şi
ul noului locaş. După datină, s-a fixat crucea p en tru tem elie, iar
ţi credincioşi au îm p ărţit bucate ale belşugului, binecuvântate şi
ite cu aghiasm ă cu acest prilej.
C onducerea spitalului a in v itat la un cocteil pe oaspeţi. Aici au
t loc interesante dialoguri cu ziariştii locali, cu reprezentanţi ai
°-mediei. P rânzul servit destul de târziu, ora 17,00, a fost oferit de
tru l eparhial în noua trapeză a Sem inarului teologic. Au lu a t parte
ţii oaspeţi, oficialităţile oraşului, directorul şi profesorii şcolii,
'taţi.
S-au rostit toasturi şi cuvântări de laudă p en tru ceea ce s-a în uit în m unicipiul Galaţi.
P. S. Episcop G herasim , însoţit de Diac. prof. Ion B arnea şi P etru
!d au plecat după masă spre Bucureşti. II. PP. SS. M itropoliţi A nie şi N estor — însoţiţi de P. S. Casian şi Pr. prof. Mircea Păcu'u — au m ers, m arţi, 1 decem brie 1992, la Chişinău. Aşa s-a îniat unul dintre cele mai interesante acte de evlavie străbună şi
triotism nepătat.
«Consiliul m unicipal şi Episcopia D unării de Jos în com uniune
.ritu ală cu toţi cei pe care îi reprezintă doresc şi au reuşit să pună
G alaţiul sub ocrotirea unui sfân t ! Este, fără îndoială — continuă a rti
colul de fond din num ărul om agial al revistei Călăuză ortodoxă —
actul cel mai im portant din viaţa rom ânească şi creştină adus în zilele
^soastre la G alaţi ca semn autentic al înnoirii ! Să zicem toţi, aşadar,
Ia un astfel de binecuvântat evenim ent : S fin te Apostol Andrei, păstorul
ţ j ocrotitorul celor ce-şi pun nădejdile în D um nezeu, apără şi aju tă
C alaţiu l şi pe gălăţeni, care ţi-au g ă tit loc în sufletele şi în inim ile
îor !».
Diac.

Prof.

P. I. DAVID

P A R T IC IP A R E A D E L E G A Ţ IE I B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
L A A 10-A A D U N A R E G E N E R A L A
A C O N F E R IN Ţ E I B IS E R IC IL O R E U R O P E N E

1. SCURTA PREZENTARE
Cea de a 10-a A dunare generală a C.B.E. *, desfăşurată, în tre 1—1
septem brie 1992, la Praga, în R epublica Federativă Cehă şi Slovac
având tem a «Dum nezeu uneşte — în Hristos, o nouă creaţie», a f
prim a reuniune de după evenim entele revoluţionare din 1989 şi 199
care au schim bat faţa Europei de Est. Războiul din Iugoslavia, T rata
de la M aastricht şi apropiata creare a Pieţei Com une E uropene (1
nuarie 1993), toate aceste evenim ente au pus Bisericile m em bre şi
delegaţii prezenţi la A dunarea generală în faţa unei E urope în p’
schim bare, ale cărei provocări au constituit o latu ră actuală a dezba
lor. Este un lucru pe care, de altfel, docum entele oficiale şi person
tăţile din conducerea C.B.E. îl prevăzuseră cu m ult înainte de de
derea lucrărilor. In tr-o declaraţie a Prezidiului C om itetului Consul
(Nyborg, octom brie 1989) se afirm ă : «Se întâm plă ca gheaţa să fie .
periculoasă când începe să cedeze şi să se rupă», iar Dl. Jean Fis ’
secretarul general al C.B.E., în raportul p rezentat A dunării gen
conchide : «Circum stanţele şi evenim entele acestor ultim i trei ani
dem onstrat veridicitatea acestei viziuni» 1.
In aceste condiţii, problem ele politice, sociale şi religioase
de schim bările fundam entale din Europa şi din întreaga lum e a
să constituie, în mod inevitabil, partea centrală şi substanţa luc
şi luărilor de cuvânt din tim pul A dunării generale de la Praga.
f&.-.

A. DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR
Toate m om entele de pe parcursul celor zece zile de lucrări p
zise, cu excepţia a două, s-au consum at în Cam pusul U niversităţi:
A gricultură din cartierul praghez Suchdol. Au fost prezenţi 300 de
legaţi şi 23 de observatori din partea Bisericilor m em bre, 74 de deai diferitelor organizaţii, consilieri, invitaţi, stew arzi şi m em bri de
sonal, 64 reprezentanţi ai presei şi 21 ai C om itetului local. De1
Bisericii O rtodoxe Rom âne a fost form ată din I.P.S. M itropolit A
al A rdealului (m em bru, în perioada dintre S tirling şi Praga, al diului C om itetului C onsultativ al C.B.E.), P. S. Episcop Teofan Sir
vicar p atriarh al, Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan şi A rhid. Prof. Dr. C:
tin Voicu, de la F acultatea de teologie «Andrei Şaguna» din Sibiu,
* In cuprinsul articolului vom folosi urm ătoarele abrevieri :
C.B.E.
— Conferinţa Bisericilor Europene
C.C.E.E. — Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene
’*
Catolice)
C.S.C.E. — Conferinţa pentru Securitate siCooperare
în E t'
C.E.B. — Consiliul Ecumenic al Bisericilor
1.
Conference des Eglises Europeennes, Document AX 24 f, 20 aout
port du Secretaire General, & 17, p. 3.

103

ia Bălan de la m ănăstirea Agapia, şi subsem natul. Lucrările şi întreg
_am ul s-au desfăşurat sub variate form e : şedinţe plenare, grupe
lucru, audieri, şedinţe de inform are-dezbatere, cult. In două rân slujbele săvârşite au fost ortodoxe : m arţi, 1 septem brie, repreîţi ai Bisericii O rtodoxe din Cehoslovacia şi ai P atriarhiei Ecuce au slu jit V ecernia cu Litie celebrând «Ziua protecţiei m ediului
jurător» (Prim a zi a anului bisericesc, 1 septem brie, a fost proclaca zi p en tru protecţia m ediului înconjurător, p rin hotărârea în tâitorilor Bisericilor O rtodoxe la A dunarea de la Constantinopol, 15
ie 1992), după o rânduială specială compusă la M untele Athos. Cea
a doua slujbă ortodoxă a fost S fânta L iturghie săvârşită m arţi, 8 sepbrie, în ziua praznicului N aşterii Maicii Dom nului.
- încă din prim a şedinţă plenară au fost alese biroul A dunării gee şi m em brii com itetelor de lucru : Com itetul de exam en al direclor, Com itetul de m esaje, Com itetul de declaraţii publice, Com itetul
candidaturi (care a făcut propunerile p e n tru alegerea noului Com itet
trai al C.B.E.), Com itetul de verificare a puterilor, Com itetul pentru
titu ţie (care a stu d iat propunerile de m odificări la proiectul noii
stituţii a C.B.E.), C om itetul de finanţe.
Pe parcursul lucrărilor au fost apoi prezentate rapoarte ale secrelui general al C.B.E., Jean Fischer, şi ale secretarilor principalelor
ram e ale C onferinţei, privind rezultatele activităţii acestora, în
alei cu difuzarea rap o rtu lu i : «în tu m ultul Europei. De la Stirling
Praga».
MESAJE, SALUTURI ŞI DOCUMENTE DIFUZATE
PE PARCURSUL ADUNĂRII

Interesul s tâ rn it şi im portanţa acordată în tru n irii ecumenice de la
a este ilu stra t de num ărul m are de personalităţi şi organizaţii care
trim is m esaje sau au fost prezente spre a saluta pe participanţii la
•ări. Notăm prezenţa la Praga a P rim atului Bisericii Anglicane,
■hiepiscopul de C anterbury, a unor înalţi reprezentanţi ai Bisericilor
;ştine din A frica (care au şi susţinut o prezentare cu tem a «Interpei ale altor continente») ; m esajele întâistătăto rilo r Bisericilor O rtoxe din Cipru, Hrisostom (care abordează gravele şi dureroasele pro
blem e create de prezenţa, în continuare, a trupelor turceşti, şi, în
general, de m enţinerea separării insulei) şi din Albania, Anastasie.
încă şi mai m are a fost num ărul docum entelor inform ative, de p r e 
zentare a diferitelor organizaţii şi problem e ale lum ii contem porane.
P rim irea de noi Biserici m em bre. în prim a şedinţă plenară (2 sep 
tem brie) a avut loc şi o solem nitate de adm itere a 12 noi Biserici, de
venite m em bre ale C.B.E. în intervalul de la ultim a A dunare generală
(1986— 1992). în fapt, toate aceste Biserici deveniseră m em bre în C.B.E.
prin ho tărârea C om itetului Consultativ, nem aifiind necesar un vot sau
o aprobare din p artea AdumSrii generale — m om entul respectiv având
doar un scop cerem onial şi de rugăciune. P rin tre noile m em bre a fost
notată cu satisfacţie (subliniere făcută în cuvântul său de către Sancti
tatea sa A 1 e x e i II, P a tria rh u l Moscovei) prezenţa Bisericii O rtodoxe
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autocefale din A lbania, reprezentanta unei ţări declarată, până nu de
m ult, a «ateism ului biruitor».
P rezenta B isericilor locale. C o n trar aşteptărilor, pentru o ţa ră pre
ponderent catolică (deşi ultim ul recensăm ânt a scos la iveală un pro
cent foarte m are, 40% , de atei sau indiferenţi religios), Consiliul ecu
m enic local din Cehoslovacia nu m ăra 15 Biserici m em bre (printre care şi
Biserica Rom ano-catolică), din care 10 sunt m em bre ale C.B.E., fosta
R epublică Federativă Cehă şi Slovacă situându-se din acest punct de
vedere pe locul doi în cadrul C.B.E., după M area B ritanie ! Pe parcursul
A dunării generale, Bisericile locale au organizat o serie de m anifestări,
culturale şi artistice, expoziţii, prileju ite în principal de aniversarea a
400 de ani de la n aşterea lui Jan A m os K om ensky (Comenius), m arele1
um anist şi om al Bisericii, precum şi cultul de deschidere oficială
A dunării, precum şi cultul de deschidere oficială a A dunării, desfăşur
în piaţa «O raşului Vechi», în plin centru istoric al Pragăi. Un mome
aparte l-au constituit cele două zile (6 şi 7 septem brie) destinate v iz it'
C om unităţilor locale. D elegaţia noastră a petrecut prim a zi la Olomou
vechea capitală a M oraviei, fiind oaspeţii episcopului ortodox şi ai celor
lalte com unităţi creştine din acest oraş.
ADOPTAREA NOII CONSTITUŢII
A CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE

U nul din obiectivele cele mai im portante ale A dunării generale
la Praga l-a rep rezen tat adoptarea unei noi C onstituţii a Conferinţei
sericilor Europene, îm preună cu un nou R egulam ent de aplicare
C onstituţiei. A doptarea unei noi C onstituţii era considerată absol
necesară. Cea în vigoare până atunci fusese adoptată în 1964, cu m
ficări ulterioare (1971, 1974, 1986), iar R egulam entul A dunării gene
data din 1967 (modificat în 1971, 1974, 1992), încât am bele acte nu
corespundeau stării actuale a C.B.E.
înlocuirea lor se aflase de altfel şi pe agenda A dunării generale
la S tirling (1986), însă atunci acest lucru nu se reuşise. Cu a tâ t :
m ult, deci, era necesară operarea acestei m odificări la Praga, C.B
urm ând astfel tendinţa generală de m odernizare a organizării (m
festată şi în cadrul Consiliului Ecum enic al Bisericilor, prin noile st
tu ri organizatorice ap ăru te în urm a A dunării generale de la Canbe
din cadrul diferitelor organizaţii ecumenice.
Problem elor legate de noua C onstituţie le-au fost rezervate d
şedinţe plenare, în prim a săptăm ână a lucrărilor. Au fost înaintate
serie de am endam ente la textele propuse iniţial, care au fost stud'
de Com itetul p en tru C onstituţie, în final adoptându-se două modifi
ale proiectului de C onstituţie şi alte câteva ale celorlalte două ~
în final, toate cele trei docum ente au fost adoptate in şedinţa ple
din 5 septem brie, în tru n in d m ajoritatea de voturi cerută (2/3 per
proiectul noii Constituţii).
Noua C onstituţie cuprinde un Pream bul, în care C.B.E. este
n ită (pe baza form ulei de m ărtu risire de credinţă care trebuie accep
de toate Bisericile m em bre) şi su n t afirm ate m otivele şi scopul cr
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enţei Conferinţei (anexa 2). U rm ează apoi 12 articole, care staobiectivele Conferinţei, sta tu tu l ei juridic, organizarea, calitatea
bru, finanţarea şi o serie de dispoziţii finale. Toate articolele
reluate apoi pe larg în R egulam entul de aplicare, stabilindu-se
^ura de u rm a t p e n tru punerea în practică a prevederilor form ulate
in Constituţie. S unt stabilite ca organism e de coordonare ale Con' : A dunarea generală, Com itetul central şi S ecretariatul general
iar modul în care Com itetul central şi S ecretariatul general îşi
'îă atribuţiile su n t stabilite pe larg în R egulam entul de aplicare,
m entul A dunării generale detaliază apoi funcţionarea organissuprem de cordonare al C.B.E.
ALEGEREA NOULUI COMITET CENTRAL

Una din problem ele care au g en erat cele mai aprinse discuţii a fost
a noului Com itet central. D ezbaterea s-a p u rta t a tâ t asupra nui de m em bri ai acestui for (în cele din urm ă, s-a m enţinut acenum ăr, 35 de m em bri, deşi au existat propuneri atât de lărgire, cât
m icşorare a acestuia), cât mai ales asupra com ponenţei acestuia,
u-se respectarea noii prevederi statu tare, potrivit căreia este obli*e prezenţa, în toate organism ele de conducere a C.B.E., a unei pro** de cel puţin 40% fem ei şi 20% tin e r i2. O prim ă listă de propua fost, pe acest m otiv, respinsă p rin votul delegaţilor la A dunare,
ându-se, după lungi dezbateri şi negocieri, la o nouă com ponenţă
m itetului central, care nici ea, însă. nu reuşeşte să respecte projele cerute. Din delegaţia Bisericii O rtodoxe Române, au fost aleşi
m em bri ai C om itetului central P. S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar
arhal, şi Maica M aria B ălan de la m ănăstirea Agapia.
B. DOCUMENTE ALE ADUN ĂRII GENERALE.
DEZBATERILE PR O PR IU -ZISE

1) Documente anterioare adunării
a) D ocum entul de lucru al A dunării generale a fost p regătit de un
ap de redacţie, publicat şi trim is participanţilor la A dunarea genede la Praga în m artie 1992. Este însoţit de cinci studii biblice, şi
fost destinat facilitării discuţiilor în cadrul A dunării, în special în g ru de lucru.
b) C ontribuţii la tem a A dunării generale. Docum entul de lucru cuinde, în m are, toate problem ele esenţiale care au fost dezbătute la
aga. El nu a fost destinat unei adoptări de către delegaţii prezenţi, în
imb a serv it ca bază de discuţii, regăsindu-se în bună m ăsură în
m entele finale. La problem ele dezbătute aici s-au prim it, din p artea
ricilor m em bre, a unor organizaţii ecum enice sau laice, şi chiar a
2. Acestei prevederi, Bisericile O rtodoxe i s-au opus încă din perioada antcră A dunării G enerale de la Praga, pe baza eclesiologiei specifice şi datorită
ului că o astfel de prevedere ar im pieta vizibil asupra contribuţiei teologice
care reprezentanţii Bisericilor O rtodoxe ar avea-o in cadrul organizaţiei
enice.
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unor persoane, 84 de com entarii şi contribuţii. D intre acestea, 19
fost selectate şi publicate de Serviciul de docum entare al C.B.E., fiin
de asem enea, difuzate în tim pul A dunării generale de la Praga şi f
losite în discuţii.

2) Dezbaterile propriu-zise
Tem ele şi problem ele aflate în atenţia participanţilor au fost d!
cutate în m ai m ulte m odalităţi de lucru :
a) Grupele de lucru au rep rezen tat principalul mod de dezbate
Au fost organizate 20 de grupe, fiecare tra tân d una din problem e
m ari : viziuni ale Europei ; d repturile omului ; rasism ; rezolvarea
nică a conflictelor ; naţionalism ul şi Bisericile ; rolul com unicării
m asă ; U nitatea vizibilă a Bisericii, m isiune, evanghelizare, prozelitis
dreptate, pace, in tegritatea creaţiei ; solidaritatea fem eilor şi a băr
lor ; rugăciune sp iritu alitate ; dialog ; refugiaţi, azilanţi, em igranţi ;
logie, m odele econom ice; diaconia ; conflictul nord-sud. Fiecare grupă,
fost alcătuită, pe baza opţiunilor exprim ate anterior, din 17— 21 de p
soane, a tâ t delegaţi ai Bisericilor m em bre, cât şi reprezentanţi ai d'
ritelor organizaţii europene şi m ondiale care şi-au trim is reprezent
la Praga. R ezultatele celor nouă şedinţe de dezbateri prevăzute pen
fiecare grupă au fost sintetizate în câte un rap o rt de către fiecare g
docum ente care, la rândul lor, au fost reunite în tr-u n «R aport de
teză al grupelor de lucru».
b) P rogram ul A dunării generale a mai cuprins, de asem enea :
dieri (au avut loc 18 audieri, consacrate, de asem enea, principa
problem e aflate în studiu) ; şedinţe de inform are, dezbatere (3 şed»
totalizând 10 tem e, asupra aceloraşi problem e esenţiale : N aţionalism
E uropa de E s t ; Vocea tinerilor Europei ; C âştigători şi învinşi în
E uropă ; Spre o cultură de nonviolenţă ; rolul diaconiei în tr-o E
integrată ; o nouă creaţie — o prom ovare p en tru m ass-m edia ; pe
tivele program elor C.B.E.) ; P rezentări în cadrul şedinţelor plenare.

3) Documente finale
R ezultatul discuţiilor a fost concretizat în cinci docum ente f
A lcătuirea lor a fost încredinţată celor patru com itete, alese în
şedinţă plenară, apoi au fost supuse dezbaterii în plen şi, in
adoptate ca declaraţii oficale p rin votul delegaţilor.
a) Raportul com itetului de declaraţii publice cuprinde p atru
tole :
1) S ituaţii de conflict şi război în Europa — puse în opozi
un itatea în Hristos. S u n t constatate aceste conflicte, problem ele
de naţionalism şi drep tu rile om ului, cărora le su n t opuse concepţia
tină a iertării şi sprijinul p en tru rezolvarea paşnică a diferendelor.
2) Rasism şi discrim inare — este constatat şi pericolul creării
«fortăreţe europene». Este proclam ată egalitatea tu tu ro r oam
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şi se prom ovează o serie de cerinţe p e n tru elim inarea discrim iBiserică şi în stat.
J A 500-a aniversare a prezenţei europene în America.
■I S ituaţia gravă din A frica — se fac prom isiuni de ajutor şi ru -e p entru Bisericile şi popoarele Africii,
c Raportul C om itetului de m esaje are, de asem enea, patru părţi,
d problem e principale : tem a teologică, provocarea situaţiei ac3 Europei, M inisteriul reconcilierii (tem eiuri teologice, cerinţe acM ărturie com ună şi Cooperare.
Raportul C om itetului de directive este un docum ent de deosebită
-nţă, deoarece stabileşte, pe baza realităţii şi cerinţelor reieşite
ul discuţiilor, recom andări precise privind activitatea viitoare
.E. şi a Bisericilor m em bre. R aportul este stru c tu ra t în şapte secfiecare cu un num ăr de subdiviziuni, în funcţie de problem ele cu: Spre u n itate în m ărtu risire (M isiune ; unitate ; consilii ecui locale ; relaţiile ou C.C.E.E. ; dialogul interreligios ; spirituali; Biserica şi societatea (P ropunerea p e n tru o comisie ecum enică
ană de a rb itra j ; rasism ul în E uropa ; drep tu rile om ului şi proC.S.C.E. ; reconciliere) ; D reptate, pace şi integritatea creaţiei
rta n ţa procesului DPIC ; spre o nouă în tâln ire C.B.E.—C.C.E.E. ;
ecologică) ; Diaconi (Diaconia — expresie a d reptăţii ; sărăcia în
) ; Solidaritatea cu fem eile — decada ecum enică ; Problem e struce ; Com unicare.
d) Raportul de sinteză al grupelor de lucru reprezintă un rezum at,
rtu rat în p a tru capitole ale discuţiilor din grupele de lucru (Conflicte
identităţi în tr-o E uropă m ulticulturală ; U nitate, m isiune ecum enică
s lu jir e ; D reptate, pace şi in teg ritatea creaţiei ; Viziuni asupra Eui)e) In mod excepţional, A dunarea generală a adoptat un «Mesaj al
ferinţei Bisericilor Europene către toate Bisericile din fosta Iugos’e», în care, după ce su n t constatate cu bucurie contactele d intre Bi'cile locale ca şi eforturile C.B.E. pentru m enţinerea dialogului, se
Bisericilor din ţările fostei Iugoslavii să continue condam narea te'sm ului şi a violenţei, să susţină respectarea dem nităţii um ane, ac
ul aju to ru lu i u m an itar şi al C om itetului internaţional al Crucii Roşii,
ndam nând, totodată, orice form ă de naţionalism extrem ist şi abţinân-se de la orice form ă de binecuvântare a arm elor.
* în această
ABR EV IE R I: DL
DP
M
CD
F
C

parte a articolului vom folosi urm ătoarele abrevieri :
— Documentul de lucru
— Raportul Comitetului de D eclaraţii Publice
— Raportul Com itetului de m esaje
— Raportul Com itetului de D irective
— Raportul Secretarului General, Dl. Jean Fischer
— C ontribuţii la tema A dunării G enerale (publicate de Serviciul
de Docum entare C.B.E.)
G — Raportul de sinteză al grupelor de lucru
DG — Discuţiile pe m arginea Raportului grupelor de lucru.
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C. PRIN CIPALELE PROBLEME DISCUTATE
Pe baza tu tu ro r acestor docum ente şi în urm a discuţiilor purta
pe parcursul A dunării generale, vom încerca să desprindem , în cele
urm ează, care au fost şi cum au fost privite principalele problem e
preocupă C.B.E. şi Bisericile ei m em bre.
1. M arile p ro v o că ri ale lum ii contem porane. V iziuni ale n
Europe. In docum entul de lucru se pune în tre b are a : ce viziune t
buie să aibă Bisericile asupra acestei noi Europe ? (DL, & 62). Discuţr
din grupe şi R aportul grupelor de lucru au încercat să răspundă
această problem ă. V iziunea nu s-a schim bat, ci doar frontierele
Nucleul, C om unitatea Europeană, există şi el trebuie urm at, cu folos-*
a ceea ce e bun din experienţa com unitară, care nu trebuie însă
vită trium falist (G). în general, s-a susţinut ideea integrării euro
având ca nucleu C.E., şi căutarea de căi p en tru extinderea acestei
perienţe la nivelul întregii Europe.
Europa în schim bare noua E uropă reprezintă una din realită
cele m ai pregnante cu care C.B-E. şi Bisericile m em bre se conf
astăzi. C ontinentul nostru trece p rin tr-o perioadă de schim bare
fundă şi foarte rapidă (DL,
46), a tâ t în Est cât şi în Vest (DL, & 47
48), în care problem ele economice trebuie avute în vedere, pe a
plan însă cu cele ale m entalităţilor şi inform aţiei. Bisericile su n t co
ente şi îngrijorate de aceste provocări ale prezentului şi ale viito
(lucru sublinat în m ai m ulte din docum ente : DL, & 33 ; M, & 2 ;
& 1), şi su n t conştiente că m ulte din aceste provocări răm ân încă
răspunsul aşteptat din p artea lor (M, & 3).
Ca p arte integrantă şi aflate chiar în prim planul Europei
schim bare, noile realităţi din E uropa de est au ocupat un loc ce
(DL, & 2). S-au evidenţiat problem ele economice şi de reconstruc^
societăţii, nevoia de cooperare Est-V est (M, & 13), pericolul unei
ziuni greşite de viitor, a unui consum atorism facil în locul dezv
unor in stituţii sociale şi economice norm ale (C 15, & 18).
O
atenţie aparte a fost acordată, desigur, situaţiei Bisericilor
răsăritu l Europei. Contribuţia 14 (Sem inarul ecum enic : E uropa —
vocare p e n tru Biserici) accentuează m arile problem e cu care
Biserici se confruntă a s tă z i; secularizarea, ateism ul, lipsa de fo
religioasă a populaţiei, lipsa de m ijloace m ateriale.
Notăm şi mai m ulte luări de poziţie în legătură cu situaţia
a acestor Biserici, îndeosebi în legătură cu problem a raporturilor
Biserici şi regim urile com uniste aflate la putere în ţările res;
Aceeaşi C ontribuţie 14 face trim itere (referindu-se îndeosebi la
R.D.G.) la Sinodul de la C artagina (252), care a h o tărât ca nu
cei care m ărturisiseră credinţa (în tim pul persecuţiei lui Deciu)
m ână în com unitatea Bisericii, ci şi cei care căzuseră. Documen
lucru (DL, & 73), ca şi raportul secretarului general (F, & 9— 14)
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« m ărturisirea credinţei în condiţii speciale» de către aceste Bidespre m artirii şi cei care au su ferit datorită credinţei lor în
perioadă, precum şi de respectul datorat celor care au p u rtat
sarcină a salvării libertăţii şi activităţii pastorale, învăţătoreşti
m entale a Bisericilor lor, sub regim uri care au aplicat strategii
. orientate însă spre un singur scop : eradicarea Bisericii şi a
lîui ei din societate.
E voluţiile n eg ativ e din Europa. îndeosebi conflictele deschise exisau constituit un m otiv de îngrijorare perm anent avut în vedere,
bliniat necesitatea im plicării Bisericilor în rezolvarea conflictelor
& 9, 63 ; DP, & 2 ; F, <$ 110), îndeosebi în cazul concret al războiu- n Iugoslavia (M esajul către Bisericile din fosta Iu g o sla v ie ;
110).
fa e g a lită ţile sociale, z u g răv ite în lum ina tex tu lu i de la I Cor. 11,
t privite ca o m anifestare a lipsei de iubire în tre oameni şi ca
icâ în calea u nităţii şi a m anifestării noii creaţii (DL, & 25). In
te rânduri, s-a a ră ta t necesitatea căutării unei noi etici econoşi sociale (DL, & 79), necesitatea unei protecţii sociale sporite (DL,
A, 37, 72, 77). R aportul C om itetului de directive consacră un caacestei problem e, recom andând ca C.B.E. să contribuie la căutarea
modele economice şi noi instrum ente dem ocratice care să conducă
echitate economică superioară, şi să provoace pu terile economice şi
ce din Europa spre a acorda o p rioritate sporită com baterii sărăciei
ajului.
N aţionalism , şovinism , rasism . P roblem ele naţionalism ului, şovilui, xenofobiei, rasism ului şi discrim inării, în plină creştere în
a Europă, au constituit una din tem ele de prim rang, fiind
în discuţie la toate nivelele şi în toate form ele de dezbatere ale
ării. S-a subliniat valoarea ideii de naţiune (DG ; DL, & 84), im ţa p ăstrării şi protejării identităţii etnice a naţiunilor mai mici
trib u ţia 6 — B iserica Ţării Galilor), dar şi pericolul extrem ism ului
alist, căruia Bisericile trebuie să-i opună concepţia de universaa creştinism ului şi a Bisericii, după cuvântul Sfântului Apostol
1 (De acum nu mai este iudeu, nici elin...). Această concepţie funntală este subliniată clar în R aportul de sinteză al grupelor de
(& 2 ):
^In acelaşi tim p, în Hristos, bărbaţii şi fem eile îşi găsesc adevălor cetăţenie altundeva decât pe acest păm ânt. Aceasta interzice
încercare de a conferi id en tităţii naţionale şi culturale o sem nifidefinitivă şi de a face din ea un scop în viaţă».
In strânsă legătură cu aceste problem e, s-a accentuat im portanţa
!cării Bisericilor în m edierea conflictelor. R aportul Com itetului de
je dedică un capitol «M inisteriului reconcilierii» (cf. II Cor. 5, 18),
care H ristos ne cheam ă prin crucea Sa (M, & 2).
R efugiaţi, em igranţi, azilanţi. Problem ele acesto r categorii de oai, m ereu mai num eroase în Europa de astăzi, au preocupat pe par’panţi, în relaţie directă ou m anifestările de xenofobie, naţionalism
discrim inare. Docum entul de lucru, itratând problem a din punot de
ere teologic, a ra tă că în fiecare din aceşti oam eni trebuie văzut
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chipul lui D um nezeu (DL, & 80), şi în consecinţă, criteriu l fundam en
al com portam entului faţă de ei treb u ie să-l reprezinte d repturile om
(DL, & 83 B).
A u fost arătaite însă şi problem e. C otribuţia 5 (Biserica reform
din Polonia) cere m utarea centrului atenţiei de la prim irea valului
em igranţi (cei mai m ulţi d intre ei — pe m otive economice) la opri
lui acasă, p rin a ju to r economic şi convingerea acestor oam eni să ren
la părăsirea ţării natale.
Problem ele tin e retu lu i şi ale fem eilor s-au aflat, de asem enea,
centrul atenţiei. C ontribuţiile 8 (Biserica Suediei) şi 10 (Forum ul E
m enic al Fem eilor C reştine din Europa) a u ce ru t accentuarea prob
m elor fem eilor, copiilor şi tin e retu lu i (sărăcie, şomaj, violenţă)
agenda C.B.E. A u fost acuzate discrim inările existente în acest dome
în practica Bisericilor (DL, & 76), cerându-se stu d iu l şi acţiunea în
derea elim inării lor (G, & 14 ; F, <5 111). Au fost subliniate o p u r
divergente (şi tem eiurile lor) în problem a hirotoniei fem eilor (DL,
134— 135), precum şi sprijinul Bisericilor p e n tru Decada eeum
p entru solidaritatea cu fem eile (în ours — DL, & 75 ; F. & 111 ;
& 13).
P rocesul d rep tate, pace, in te g rita te a creaţiei. în tâ ln ire a ecum e '
de la Basel. R elaţiile cu C onsiliul C onferinţelor E piscopale Euro
în tâ ln irea ecum enică de la Basel (15—21 mai 1989), organizată pe t
Procesului DPIC de către C.B.E. şi C.C.E.E. a constituit u n mo
m arcant şi de m are succes în istoria m işcării ecumenice. Este ideea
s-a reliefat, de-a lungul lucrărilor de la Praga, de fiecare dată
aceasta a fost am intită. Procesului DPIC i-au fost destinate două au<
(10 : S ecretariatul C.B.E. p e n tru D reptate, Pace şi D repturile Oro
şi 15 : C ăutarea dreptăţii şi Bisericile Europei). R ezultatele întâlnirii
la Basel au fost evaluate în tr-o şedinţă plenară (4 septem brie), ce
du-se ca ţelurile stabilite de aceasta să se regăsească cu mai
forţă în docum entul de lucru (Contribuţia 18 — Roger Willia
Anglia, co-preşedinte al G rupului C.B.E. C.C.E.E. p en tru conţinprocesului Basel). R aportul Com itetului de directive subliniază cu
tisfacţie succesul relaţiilor ou C.C.E.E., im portanţa deosebită a întâ'
de la Basel şi a pregătirii unei noi întâlniri, p en tru care face şi 6
com andări.
A p ă ra re a m ediului. P rincipalele luări de poziţie au cău tat
m eargă la rădăcina lucrurilor, la în lătu rarea cauzelor profunde ale
trugerii m ediului : inegalităţile sociale (Audierea 7 : M ediul în^:
răto r — u n nou concept colonial), conceptele actuale de «dezvol(DL, & 69), şi «consum atorism » (DL, & 70, 163 — care trebuie nu
condam nat, ci şi modificat).
«Creştinii cred că D um nezeu a cre a t (...) fiinţele um ane şi în
natură. De aceea, fiinţele um ane su n t în mod asociat responsabile
tru creaţie. Ele trebuie să vegheze ca grădina lui D um nezeu să r"
un loc unde voinţa creatoare a lui Dum nezeu nu este perv ertită
libertatea pe care El a dat-o cre a tu rilo r sale. (DL & 147).
R aportul C om itetului de directive recom andă, în acest context,
tărire a participării C.B.E. la conştientizarea şi lupta îm potriva
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ice, precum şi la căutarea de altern ativ e (posibil de susţinut eco!c) la actualul nostru stil de viaţă inacceptabil (CD, & 8, 11).
D iaconia a ocupat, de asem enea, un loc c e n tral prin num eroasele
i de poziţie. Nu mai p u ţin de cinci audieri au av u t tem e legate de
stă problem ă (4 : C are este m isiunea diaconiei în tr-o Europă u n ită ? ;
: R aportul S ecretariatului p e n tru seriviciile interbisericeşti ; 16 : V i
la in stitu ţii de asistenţă socială d in Praga ; 17 : V arietatea ser
elor — lucrul ou consum atorii de droguri, în O landa ; şi 18 : Diacoîn Europa). Docum entul de lucru (DL, & 155) şi R aportul grupelor
lucru (G, & 14) subliniază diaconia oa ţel central al activităţii C.B.E.,
c trebuie să m eargă la rădăcinile nedreptăţii şi să evolueze de la
iul de a c t individual la cel de activitate colectivă, organizată. A fost
liniat pericolul «confesionalizării» diaconiei (DL, & 160) şi neoesia ca Bisericile să treacă de la o atitudine dom inatoare la u n a de
jire (DL, & 165). R aportul secretarului general (F, & 101— 105) subliă preocupările anterioare ale C.B.E., puse sub sem nul afirm aţiei
crtrina desparte, d ar slujirea uneşte», precum şi provocările prezenui : războaiele, sărăcia, valurile de em igranţi. N oţiunii de diaconie i
dă acum o cuprindere foarte m are. C ontribuţia 11, a Federaţiei In te r
zonale a M isiunii Interioare, subliniază dubla ei dim ensiune eclesioică (instituţională) şi relaţională, ca «nouă m anieră de a stabili legă' în tre oameni» (DL, & 147) ; ea include p ro tejarea m ediului şi foarte
lte alte activităţi, în care s-au ob ţin u t deja o serie de rezultate.
Exem ple oferite : construirea de clădiri de biserici ou grădiniţă de
ii,
în Portugalia ; vizitarea b ătrân ilo r şi bolnavilor, în Cehia şi Sloia ; aju to ru l consum atorilor de droguri, în Olanda, şi a copiilor
dicapaţi m ental în U ngaria ; iniţiative în favoarea şom erilor la Paris,
u a azilanţilor la B erlin, S tu ttg a rt şi H am burg (C 11, & 13— 14), iar
n trib u ţia 16 (G rupul regional european C.E.B. C.B.E.), include în
astă slu jire problem e deosebit de diverse, cum ar fi participarea la
ucarea personalului poliţiei şi a serviciilor de securitate în problele refugiaţilor şi a em igranţilor, sau la lupta îm potriva proliferării
'i, discrim inării şi rasism ului p rin m ass-m edia şi jocuri video.
FHoxenia. O sp italitatea, prim irea de străini, a fost unul din con
ceptele lait-m otiv pe oare A dunarea de la Praga a dorit să-l im pună
■atenţiei. Icoana «Sfânta T reim e prim ită de A vraam şi S ara la stejaru l
iui M amvri» se află tip ă rită pe am bele coperţi ale D ocum entului de
lucru. «Este o bună ilustrare a lui Dum nezeu, arm onie şi com uniune
perfectă în iubire, oare se deschide lum ii ; T atăl oferind pe Fiul prin
iubire p en tru lum ea căzută (...). O spitalitatea lui A vraam şi a Sarei către
Dum nezeu, şi o spitalitatea lui D um nezeu către A vraam şi Sara sim boli
zează întrega u m an itate (...). Şi, în m ijocul mesei banchetului, în mod
a tâ t de elocvent, (...) se găseşte sim bolul P otirului euharistie, (...) sacri
ficiul şi suferinţa care aduc m ântuirea» (DL, & 151). Un simbol deosebit
de sugestiv şi de fericit ales, constituind u n răspuns teologic şi spiritual
la m ulte din m arile problem e ale Europei de astăzi.
S ecularizarea Europei. R ealitatea unei E urope m ulticulturale şi
secularizate a fost în mod clar evidenţiată (DL, & 8, 55 ; CD, & 1 şi 6 ;
G. & 11), chiar dacă a u fost subliniate diferenţe în tre ţările Europei (DG)
sau diferenţe de opinii în această privinţă, p rin tre participanţi (G, <5 1).
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Rolul creştinism ului a fost şi răm âne m ajor în istoria Europei (DL, & 53
d ar Bisericile trebuie să facă faţă unei situaţii noi în care religia Do
nului H ristos nu m ai reprezintă decât una din realităţile culturale. I
pen tru această situaţie, o bună parte din vină le ap arţin e (DL, & 70
Bisericile p ar să fi p ierd u t sensul istoriei şi eternităţii).
Misiune, evanghelizare. în această situaţie cu ltu rală, m isiunea
buie să răm ână u n punct foarte im portant al activităţii Bisericilor (s
liniere făcută în chip deosebit, în cuvântul ro stit în faţa A dunării ge
rale, de arhiepiscopul de C anterbury). S-a atras aten ţia asupra «învâ
m ântului creştin» (C ontribuţia 12, Consiliul Ecum enic al T ineretului
Europa — tinerii trebuie să cunoască şi să li se predea religia, în
ţătu ra creştină, lucru care a r rezolva m ulte din problem ele lor de
de orientare care îi aruncă spre p ărţile negative ale societăţii — dro
crim inalitate !), neglijării studiului biblic, educarea de personalităţi
tine (medici, profesori) (DG). S-a subliniat necesitatea participării
cilor la m isiunea Bisericilor (DL, & 103), pericolul fundam entalism
religios (DL, & 105 ; CD, & 2, reiau ideea legăturii în tre u n itatea
ricii şi o m isiune credibilă) şi al trium falism ului (DL, & 109— 113),
sitatea unei m isiuni credibile (M, & 2—3), precum şi a unor studii
fundate şi com plete a problem elor ridicate de m isiune în societatea
astăzi (CD, & 2).
Evanghelizare, prozelitism. în leg ătu ră cu m isiunea şi evan
zarea, s-a evidenţiat pericolul prozelitism ului. Dacă în docum ente
căzut de acord cu poziţia Bisericii Ortodoxe R om âne (C ontribuţia
care a accentuat în mod deosebit că prozelitism ul constituie o pi
serioasă în calea dialogului şi unităţii creştine (poziţie confirm ată
DL,
106 ; M. & 3 — subliniază pericolul prozelitism ului, G, <S
CD, & 6), în schim b, discuţiile din grupe au pus în lum ină dif
în înţelegerea g raniţei în tre m isiune şi prozelitism (G, & 1 şi
& 106 — care subliniază în chip explicit ofensiva p e n tru atragerea
dincioşilor ortodocşi), ceea ce lasă problem a deschisă.
In acelaşi context, diferendele catolici-ortodocşi au fost sub”
cu îngrijorare, în rep etate rân d u ri (DL, & 9, 88, 138, 141 ; CD,
p rin tre evoluţiile negative generatoare de dezbinare şi conflicte.
«O consecinţă com plexă şi tragică a conflictelor naţionale şi a
siunii im perialiste în anum ite p ărţi ale Europei este existenţa B ir:
«uniate», care au o liturghie orientală şi care fac p a rte din Biseri_
mano-Catolică. Această anomalie istorică este o sursă de co n flicte
tristătoare şi chiar de confruntări» (DL, & 88). R aportul C om itetului
directive (CD, & 9) recom andă im plicarea C.B.E., în m edierea a
conflict.
Mass-media, comunicare, dialog. Tem a audierii 6 : «Noua cr
o provocare p e n tru com unicarea media» este sugestivă p e n tru felul
este percepută astăzi problem a com unicării. A fost pus un accent
sebit, îndeosebi în cadrul grupelor, pe problem a com unicării şi a i
Tre^ u ie schim bată atitudinea faţă de ceilalţi, B isericile trsă^ întărească cooperarea în tre ele pe calea unei bogate şi corecte i
m ări (DG). în ain tea com unicării p rin m ass-m edia se află m ari res
sabilităţi educative, inform ative (a fost criticată lipsa de obiectivi
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^oai ales de profunzim e a program elor inform ative din m ass-m edia
?lă), de im plicare şi relaţie cu Bisericile. R aportul C om itetului de
^ctive subliniază faptul că m ass-m edia va continua să joace un rol
1 rta n t în m isiunea viitoare a B ise ric ilo r; d atorită im portanţei şi
;aţiilor sale sociale, problem a eticii în com unicarea în masă trebuie
m ână o preocupare a Bisericilor.
2. PREOCUPĂRI TEOLOGICE ECUMENICE
D um nezeu u n eşte — în H ristos o nouă creaţie. Fundam entul unicreştine (şi al reînnoirii) este găsit în tex tu l clasic de la Ioan 17,
23 : R ugăciunea M ântuitorului, p e n tru u n itate, în G rădina G hetsii (... p e n tru ca toţi să fie una, precum Tu, P ărin te, în Mine şi Eu
J Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lum ea să creadă că Tu
i trim is — vers. 21). Pe acest tem ei, u n itatea creştină este o im aa lui Dum nezeu :
«... u n itatea nu este o realitate izolată, autonom ă, operând p rin sine,
o im agine şi o reflectare a vieţii şi u n ităţii lui D um nezeu (...). F u n d a
tul unităţii um ane este unicitatea perfectă şi absolută a lui Dum ■eu (...). ... u n itatea divină este forţa care poate transform a diversia, diferenţele şi diviziunile um ane în tr-o «simfonie» perfectă şi a rioasă». (DL, & 14).
In antiteză, dezbinarea este străin ă lui Dum nezeu. Păcatul, in tra a patristică (Sf. G rigorie de Nyssa, Sf. M axim M ărturisitorul, Sf.
n Dam aschin), este dezbinare, ru p tu ră. P rin păcat, om ul se separă
fundam entul un ităţii, Dum nezeu. In acest fel, Docum entul de lucru
ge fun dam entul spiritual al tu tu ro r acestor problem e :
«Prin păcat şi în condiţia sa păcătoasă, um anitatea s-a separat dc Dum
nezeu, fundam entul unităţii, şi deci de «aproapele», creat după chipul lui
Dumnezeu. Fiinţele umane căzute au creat societăţi iondate nu pc com uniu
nea persoanelor în iubire, ci pe egocentrism ul individului. Fiinţele um ane nu
se mai văd ca persoane în com uniune cu Dumnezeu şi în com uniune unele
cu altele». (DL, <S 17).

Individualism ul, egoism ul, singurătatea dom ină societăţile «dezltate».
P rin în tru p a re a lui H ristos, u n itatea divină s-a tran sferat în plan
an (DL, & 20). R e-crearea um anităţii, înnoirea ei, s-au făcut p rin
stos. Dar, H ristos aduce şi dezbinare (Lc. 12, 51— 52), p entru că um a"tatea, fiecare om în parte, trebuie să răspundă liber la chem area Sa.
~ te com entat tex tu l biblic principal care susţine tem a A dunării G enee : II Cor. 5, 17 (Deci, dacă este cineva în H ristos, este făptură nouă ;
le vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi). A ceastă nouă realitate
«ste şi u n nou Legăm ânt. «In Hristos» este expresia cheie a înţelegerii
ii com unităţi.
S piritu alitate. R aportul C om itetului de d ire c tiv e subliniază im pornţa deosebită a sp iritu alităţii p e n tru u n itatea Bisericii, stabilind şi
«mele direcţii de acţiune (CD, V, & 6) : cunoaştere reciprocă, dialog la
nivel de intelectuali, accentuarea rolului fem eilor, cultul comun. Ace
8. O . R .
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eaşi im portanţă este evidenţiată şi de R aportul C om itetului de Mesa
odată cu lipsa de răspuns în aceste problem e şi în altele :
«A ici la P ra g a am fo st p ro v o c a ţi d e c â te v a o ri, n u în u ltim u l râ n d
a u to r i t ă ţ il e s e c u la r e , c e r â n d u - n i- s e să p u n e m u n în c e p u t în a fu rn iz a în ţ
şi s p ir itu a lita te în v ia ţa o m e n irii. A m fo st c o n f r u n ta ţi c u m u lte p ro b le m e
tr u c a r e n u a m g ă s it în c ă r ă s p u n s u ri. S u n te m p r e o c u p a ţi d e fa p iu l că r
p u n s u l n o s tr u la m u lte p ro v o c ă ri, în a c e s t tim p c ru c ia l, e s te in s u iic ie n t. C
tin u ă m , in c re d in ţă , s ă c ă u tă m u n r ă s p u n s a d e c v a t» . (M, & 3).

H ristologia. Tem a însăşi a A d u n ării de la P raga a fost una hris
logică. Totuşi, câteva afirm aţii, îndeosebi în D ocum entul de lucru, a
aten ţia în mod special. P aragraful 20 al D ocum entului foloseşte o
m inologie hristologică pe deplin ortodoxă : un ipostas, kenoză, depl?
tatea n a tu rii (ousia) um ane în H ristos ; consubstanţialitatea Fiului
T atăl (prin firea divină) şi cu um anitatea (prin firea um ană). în
secinţă, C uvântul lui D um nezeu în tru p a t a asum at în sine toată v
om enească, a recep tat întreaga n a tu ră um ană. în tru p a re a anulează a‘ '
în tre D um nezeu şi fiinţa um ană, re-creând-o (DL, & 20).
Pe baza acestui fundam ent hristologic este dezvoltată apoi
principală. H ristos este izvorul de har al unităţii şi al noii creaţii.
P aragraful 109 al D ocum entului de lucru subliniază că unele
principalele problem e care se pun astăzi în dialog interreligios şi
privinţa cărora creştinii trebuie să rezolve divergenţele existente
ei, su n t de ordin hristologic (problem a unei «hristologii de sus în
punând accentul pe pogorârea C uvântului lui D um nezeu, preexis'
într-o persoană um ană ; şi a uneia «de jos în sus», punând accentul
pra m odului în care om ul H ristos şi-a conform at voinţa sa cu cea a
D um nezeu ,om care nu s-a învrednicit de starea de a fi egal cu
nezeu, p e n tru că era om deplin, existenţa însăşi a lui Dum nez
lum e şi în El se realizează reconcilierea în tre Dum nezeu şi lume),
cum entul cere B isericilor m em bre C.B.E. să exam ineze aceste ex
diferite ale hristologiei, pe baza criteriilor Bibliei şi P ărinţilor, în
cu situaţia contem porană (Dl, & 109).
Problem a p ro tecţiei copiilor nenăscuţi şi a «persoanelor cu
n aţii sex u ale nefireşti». D elegaţia Bisericii O rto d o x e Rom âne c
participat la lucrările de la Praga a p regătit o m oţiune care ce_
delegaţii B isericilor m em bre C.B.E., prezenţi la A dunarea G ener
proclam e in tegralitatea persoanei um ane încă din m om entul con
şi, în consecinţă, d rep tu l ei de a fi protejată şi născută. Un te x t in
sens a fost inclus In prim a form ă de redactare a R aportului Co
lui de M esaje, unde, în cadrul capitolului «M inisteriul recon
(<S 6, 1.2), se cerea ap ărarea d rep tu rilo r copiilor «născuţi sau u
se naşte». însă, în şedinţa plenară din ultim a zi a lucrărilor,
adoptării M esajului, s-au ex p rim at opoziţii faţă de acest text.
discuţii anim ate, A dunarea G enerală a hotărât, cu o m inim ă ma
de voturi, îm potriva acestei form ulări, textul final vorbind
«apărarea d rep tu rilo r copiilor» (M, & 6, 1.2).
în cadrul aceleiaşi şedinţe a fost acceptată, tot cu o m inim ă
rita te de voturi, introducerea în tex tu l final al R aportului Cor
de D eclaraţii Publice a unui te x t privind p ro tejarea «persoanelor
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i sexuale nefireşti». In legătură cu aceste doua problem e, deleB isericilor O rtodoxe prezente la Praga au adoptat o declaraţie
ă, sem nată de conducătorii acestor delegaţii (textul integral —
1).
D ram ul spre u n ita te a creştină. D eclaraţia de la C anberra («UnitaBisericii ca o com uniune : dar şi vocaţie») a A dunării G enerale a
., este p rivită ca un posibil pu n ct de plecare în problem a definirii
lui, punctului final al u n ităţii (DL, & 122— 126 conţine reflecţii
această tem ă, arătân d că A dunarea de la Praga trebuie să stabilească
' reflecţia pe această tem ă urm ează să fie una din priorităţile C.B.E.
jperioada urm ătoare). R aportul de sinteză al grupelor subliniază exisr ţa, deja, a unor elem ente de unitate, stabilind ca ţel precis al u nii intercom uniunea, acceptarea reciprocă la E uharistie (G, & 3).
Problem e locale. Rolul com unităţilor locale pe calea unităţii e ste
sebit de im portant. A fost subliniat conflictul local în tre ortodocşi
greco-catolici (DL, & 138, 142), problem a căsătoriilor interconfesionale
L, & 139 şi CD, <%4), a fost în curajată în mod deosebit colaborarea loă (M, & 3), în special prin crearea de Consilii ecum enice locale care
includă, oriunde este posibil, şi Biserica Rom ano-Catolică (CD, & 4).
a subliniat, de asem enea, în două rân d u ri, decalajul în tre declaraţiile
iciale şi situaţia din teren, unde m ulte Biserici nu-şi respectă angajantele şi nu pun în practică ho tărârile luate în organizaţiile ecum eîce (DL, & 140 şi G,
3).
încheiem cu câteva frum oase cuvinte cuprinse în R aportul Secrelui G eneral al C.B.E., Dl. Je an Fischer, care credem că sintetizează
! mai bine spiritul şi m esajul pe care A dunarea G enerală de la Praga
stră d u it să-l realizeze şi, rospectiv, să-l transm ită (F, & 7, 21) :
«Dum nezeu uneşte — în H ristos o nouă creaţie.
P e n tru a afirm a această convingere, p en tru a tră i această unitate,
tru a avea experienţa înnoirii, ne-am strâns la această A dunare. Ştim
e că tot ce vom spune, ce vom tace, că toate gesturile pe care le vom
* şi pe care le vom om ite, tot ce vom afirm a îm preună ca şi tot ceea
nu vom putea spune în tr-u n glas, va reprezenta m ărtu ria noastră pe
e m ulţi, în Bisericile Europei şi în afara Bisericilor, o aşteaptă cu
ăbdare- Fie ca D um nezeu, T atăl, Fiul şi Sfântul Duh, să fie prezent
m ijlocul nostru, să ne aju te să-I înţelegem voia, să ne dea curaju l
a ne transform a după voia Sa, îndrăzneala de a ne angaja pe căile
e şi bucuria de a ne consacra slujirii Sale, p en tru slava Sa.
Suntem adunaţi aici p en tru a încerca să citim sem nele tim pului şi
redescoperim m isiunea Bisericii în tu m u ltu l Europei».
A n exa 1 : DECLARAŢIA DELEGAŢIILOR ORTODOXE
ÎN PROBLEMELE IVITE ÎN ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR
Praga, 10 septem brie 1992

Un principiu de bază ce guvernează participarea Bisericilor O rtoxe în M işcarea ecum enică a fost întotdeauna şi continuă să fie acela
problem ele de credinţă n u pot fi puse la vot. A ceasta cu a tâ t m ai
lt în cazul în care un astfel de vot are loc în tr-u n corp reprezentând
diţii eclesiastice variate şi diferite.
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Cele două problem e supuse atenţiei A dunării generale a C.B.E.
asupra cărora s-a votat în plenara din ultim a zi a A dunării (10 septe
brie 1992) : a) protecţia d reptului la viaţă al copiilor nenăscuţi (r
pinsă — n. trad.), şi b) respingerea oricărei discrim inări îm potriva o
en tării sexuale, lezează viziuni profunde ale tradiţiei biblice şi învă
tu rile m orale ortodoxe, pot fi g reşit înţelese şi pot încuraja devieri
la ordinea n a tu ra lă a creaţiei lui Dum nezeu.
T ratarea acestor problem e p rin punerea lor la vot — şi, într-adev
fără nici o dezbatere prealabilă — creează problem e serioase nu d
p e n tru Biserica Ortodoxă, ci, de asem enea, pentru cursul ulterior
M işcării ecumenice. De aceea, delegaţiile ortodoxe nu pot accepta as
de proceduri şi decizii în problem e care lezează profund a tâ t învăţă
creştină cu priv ire la d reptul sfân t la viaţă, cât şi au tenticitatea et
lui creştin.
CONDUCĂTORII DELEGAŢIILOR ORTODOXE :

M itropolitul lerem ia al Parisului (P atriarhia Ecumenică).
I.P.S. M itropolit A n to n ie al A rdealului.
f Dom eţian, M itropolit de Vidin.
M itropolitul C hrysostom os de Peristerion (Biserica Greciei).
f Chrysostom os, M itropolit de Limassol.
f Ep. Irineu de Novi Sad şi Banka.
f K rysto f, Episcop de Olomouc.
A nexa 2 ; INTRODUCEREA LA NOUA CONSTITUŢIE A C .B |
ADOPTATA LA ADUNAREA GENERALA DE LA PRAGA
Pream bul.
Conferinţa Bisericilor Europene este o com unitate ecum enică de
serici europene care m ărturisesc pe D om nul lisus H ristos ca Dumr.
şi M ântuitor, după Scripturi, şi care, din acest m otiv, se străduiesc
răspundă îm preună la vocaţia lor com ună p entru slava singurului
nezeu, Tatăl, Fiul şi S fântul Duh. (...)
Bisericile m em bre ale C onferinţei doresc să continue împ
drum ul pe care l-au parcurs până aici cu ajutorul D um nezeului
în Treim e, în tr-u n sp irit din ce în ce mai colegial. Credincioase
gheliei, aşa cum este ea atestată în Sfintele Scripturi şi a fost tra
p rin Biserică şi în Biserică p rin lucrarea D uhului Sfânt, ele doresc
continue să crească în com uniunea (koinonia) credinţei, nădejdii şi
gostei. In fidelitatea faţă de această Evanghelie, ele doresc să
îm preună contribuţia lor la m isiunea Bisericii, la protejarea vie*
b u năstării tu tu ro r oam enilor.
C onferinţa, în cadrul responsabilităţii sale europene, doreşte
a ju te Bisericile europene să-şi reînnoiască viaţa lor spirituală, să-ţi
tărească m ărtu ria şi slujirea lor com ună şi să prom oveze unitatea
sericii şi pacea în lum e 3.
RĂZVAN NOVACOVSCJ*
Licenţiat in Teologie
3.
C o n fe re n c e d e s E g lise s E u ro p e e n n e s , M a n u e J d e L 'A s s e m b le c , D
tio n te c h n iq u e e t d 'in fo rm a tio n , 10-em e A s s e m b le e , P ra g u e , RFTS 1— 11 ;>t
1992, ,p. 45.

SIMPOZION INTERNAŢIONAL LA ROMA
(3—6 DECEMBRIE 1992) : Treisprezece secole
de la întrunirea Sinodului trulan (692— 1992)
Anul 1992 răm âne şi un an com em orativ p e n tru canoniştii şi istoortodocşi şi catolici, fiindcă în acest an al m ântuirii a fost comet al treisprezecelea centenar de la în tru n ire a Sinodului tru lan (692),
i legislaţie canonică ecum enică a fost receptată şi de către Roma,
unele canoane condam naseră anum ite practici din viaţa acestei
‘ci, din epoca respectivă.
0 prim ă m anifestare com em orativă a av u t loc la Constantinopol,
17— 20 octom brie 1992, unde şi-a desfăşurat lucrările un colocviu
ţific organizat de Societatea internaţională p e n tru cercetarea istoriei
delor, fondată şi condusă de Prof. W. B randm U ller (Cf. V. Peri,
centenario del Concilio T rullano al centro del Collognia in te r
v a l e svoltosi ad Istanbul, în «i’«Osservatore Romano», 1 noiem brie
. p. 3). La acest colocviu a fost in v itat să prezinte o com unicare şi
ataru l acestor rân d u ri, dar din nefericire nu a p u tu t onora cu p re 
ia această m anifestare com em orativă. In schim b, la sim pozionul injaţional în tru n it la Roma, în tre 3—6 decem brie 1992 — organizat
In stitu tu l Pontifical O riental de la Roma, în colaborare cu «Centro
1 e R icherche Ezio Aletti» — am prezen tat referatu l principal al
zionului, in titu la t «E cum enicitatea Sinodului trulan. M ărturii ale
iţiei canonice orientale şi apusene», ale cărui a p o rt şi valoare ştifică au fost unanim apreciate. Mai întâi de toate, a fost re ţin u t şi
eciat aspectul restitu to riu al adevărului istoric afirm at de tradiţia
onică ! In tr-a d e v ă r pe baza m ărtu riilo r trad iţiei canonice, s-a p u tu t
edi că Sinodul tru la n (692) a fost de fap t o continuare, o prelungire
o a Il-a reu n iu n e a celui de al şaselea Sinod ecum enic (680 şi 692),
ipso facto, şi o înzestrare fericită, în m aterie de legislaţie canonică,
celui de al V-lea Sinod ecum enic (553), dar n u un Sinod quinisext
ci-şase), cum s-a acreditat ero n at de istoriografia şi tradiţia canonică
'en tală încă din epoca lui Balsam on (sec. al XH-lea). Totodată, s-a
denţiat — pe baza textelor colecţiilor canonice şi nom ocanonice —
islaţia canonică a Sinodului tru la n a fost receptată — fie ea şi par1 — a tâ t de Biserica Romei, cât şi de Bisericile Vechi — O rientale
alcedoniene).
C elelalte com unicări ştiinţifice au av u t d arul de a înfăţişa aspecte
opriu-zise ale legislaţiei canonice ale Sinodului tru lan , evidenţiind
tfel şi ele aceeaşi ecum enicitate a acestui Sinod, care s-a v ru t (Cf. Caanele 1, 2 etc.) şi a răm as «ecumenic». Prof. C. Pitsakis (Grecia), de
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pildă, a expus pu n ctu l de vedere oriental (ortodox) privind «Clerul
săto rit şi celibatul în legislaţia Sinodului trulan». U n alt canonist g
Spyros Troianos, a evidenţiat prezenţa «Canoanelor Sinodului trulan
Novelele îm p ăratu lu i Leon al V l-lea Filosoful». La rân d u l său orien
listul M ichel van Esbroeck, S. J., de la U niversitatea din M unchen,
adus m ărtu rii inedite din tra d iţia dogm atică a Bisericii A rm ene ,pre
tân d şi com entând «discursul catolicosului Sahak III din 691». Cât
veşte pe cunoscutul ecleziolog şi istoric Dr. V ittorio Peri (Vati
Dom nia Sa a ţin u t să abordeze şi unele aspecte ale «teologiei poli^
occidentale». De altfel, — însuşi titlu l com unicării sale — «Biserici
Im periu şi Biserici în tre «barbari». T eritorialitatea eclezială în refo
canonică a Sinodului in Trullo» — evocă sugestiv această realita
Totodată, V. Peri are m eritul de a fi rem arcat că Sinodul tru la n a
lum ii creştine (oecumene) din vrem ea respectivă o institu ţie constitu
de bază, şi anum e pentarhia (Cf. Can. 36 trulan).
N -a fost lipsită de interes nici com unicarea Prof. Dr. A nna
sonis (U niversitatea din W ashington), in titu lată «Sinodul tru la n şi
m edievală tim purie». Domnia Sa a relevat im portanţa m ajoră pe
a a v u t legislaţia canonică a Sinodului tru lan privind «canonul» i
grafiei creştine.
P ersonalităţile vieţii un iv ersitare ortodoxe şi catolice — care
participat la lucrările acestui sim pozion internaţional, prin comu
ştiinţifice sau luări de cuvânt pe m arginea tem aticii abordate de
tea — au ţin u t să precizeze, în unanim itate, că evenim entul come
tiv al Sinodului tru lan răm âne o m ărturie grăitoare a ecum enici
acestui sinod şi, ipso facto, a receptării legislaţiei sale canonice de
tre Biserica creştină ecum enică din vrem ea respectivă.
Simpozionul intern aţio n al de la Roma (3— 6 decem brie, 1992) a
prilejul canoniştilor şi ecleziologilor ortodocşi şi catolici să consta«via u n ita tis canonicae» nu poate fi concepută fără afirm area p '
piilor de bază ale legislaţiei canonice din prim ul m ileniu, dintre
un loc de fru n te îl ocupă cele 102 canoane ale Sinodului tru lan ,
gislaţia actuală a Bisericilor noastre.
P rezidat de Prof. Dr. Clarence Gallager, S. J., rectorul Insti
pontifical oriental din Roma, colocviul şi-a d esfăşurat lucrările in—
clim at de sinceră colegialitate şi de înaltă ţin u tă academică.
R eferatele şi com unicările prezentate urm ează a fi publicate
grai în revista «Kanonica», ed itată de Facultatea de d rep t cano
In stitu tu lu i pontifical oriental din Roma, al cărei redactor este
cunoscutul şi apreciatul canonist Prof. Dr. George N edungatt.
P r. p ro f. d r. N IC O L A E DU

CRONICĂ
2 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat
de m ai m ulţi m em bri ai Sfântului Sinod şi de un im presionant
sobor de slujitori, a săvârşit, la m ănăstirea P utna, Sfânta L itu r
ghie, la sfârşitul căreia a u rm a t proclam area solem nă a canonizării
B inecredinciosului voievod Ş tefan cel M are, a Sfântului ierarh
Leontie de la R ădăuţi şi a S fântului cuvios Daniil Sihastrul.
A u particip at la slujbă şi la festivităţi şi I.P.S. V ladim ir al
C hişinăului, P. S. Episcop P e tru de Bălţi şi P. S. O nufrie de la
C ernăuţi.
In cadrul acestei festivităţi a fost lansat şi un A pel către Bi
sericile şi n aţiu n ile lum ii privind in stau rarea păcii în Basarabia
şi încetarea vărsării de sânge nevinovat.
’nică, 5 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îm 
preună cu I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei şi
PP.SS. Eftim ie al Rom anului, G herasim al Râm nicului şi Calinic
al A rgeşului, a oficiat slujba de târnosire a noii biserici din Tocileni, satul natal al Prea F ericirii Sale, precum şi Sfânta L itu r
ghie în cadrul căreia a ro stit un bogat cuvânt de învăţătură.
i, 7 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p rim it
pe I.P.S. A rhiepiscop V ladim ir al C hişinăului şi Moldovei, însoţit
de P. Cuv. A rhim andrit A ugustin şi P. C. Protoiereu Ioan.
9 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a particip at
la recepţia p rileju ită de îm plinirea vârstei de 80 ani de către Em i
n e n ţa Sa Dr. Moses Rosen, şef rabinul C ultului mozaic.
Dum inică, 12 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în
conjurat de un im presionant sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit
slujba de resfin ţire a bisericii din com una Fântânele, P rotoieria
Ploieşti, rostind la sfârşitul Sfintei Liturghii, un bogat cuvânt de
învăţătură.
Marţi, 14 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a luat
parte la slujba de înm orm ântare a P. S. Episcop Vasile al Oradiei.
M iercuri, 22 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe Dl. Christos A lexandris, noul am basador al Greciei la
Bucureşti.
Vineri, 31 iulie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p a rti
cipat, în catedrala p atriarhală, la săvârşirea parastasului de şase
ani de la încetarea din viaţă a P a tria rh u lu i Iustin Moisescu. Au
m ai particip at PP.SS. Teofan Sinaitul şi Rom an Ialom iţeanul,
episcopi-vicari, P. C. preoţi slujitori ai catedralei, m em bri ai fa
m iliei, num eroşi credincioşi.
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Sâm bătă, 15 august 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist z
oficiat S fânta L iturghie la biserica S fântul G heorghe-N ou dia
Bucureşti îm preună cu : I.P.S. M itropolit Ierem ia al F ranţei
e x arh al Iberiei, I.P.S. A rhiepiscop Vasile al Târgoviştei, PP.5
Calinic al A rgeşului ; Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul —
vicari patriarh ali ; Rom an Ialom iţeanul, vicarul Arhiepiscopie;
B ucureştilor şi Casian G ălăţeanul, vicar al Episcopiei D unării o?
Jos, cu ocazia proclam ării solem ne a canonizării Sfinţilor m artiri
C onstantin Vodă B râncoveanul cu fiii săi : C onstantin, Ştefan,
R adu şi M atei şi Ianache Văcărescu, sfetnicul dom nitorului.
Dtiminică, 16 august 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctisz
a oficiat S fânta L iturghie, la m ănăstirea H urezi, cu prilejul p rim e
zile de cinstire a Sfinţilor M artiri Brâncoveni.
în cadrul acestei sfinte slujbe a avut loc şi proclam area so
lem nă a canonizării S fântului Cuvios A ntonie de la schitul Ierezul
(Vâlcea).
Au p a rticip a t alţi m em bri ai S fântului Sinod precum şi re 
p rezentanţi de seam ă ai au to rităţilo r de stat în fru n te cu P reşed in 
tele Rom âniei, dl. Ion Iliescu.
Joi, 27 august 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prindelegaţia Societăţii p e n tru cultura rom ână «Mihai Eminescu» d--=
C ernăuţi, form ată din : Dr. A lexandrina Cernov, profesor univer
sitar, şeful catedrei de Limba şi literatu ra rom ână de la Univer
sitatea din C ernăuţi, preşedintele Societăţii ; Dl. Vasile Tărăţan=
redactor şef al revistei «Plai românesc» din C ernăuţi ; Dl. Euş-,
P atras, istoric, vicepreşedintele Societăţii ; Dl. Nicolae Motreso;
profesor de m atem atică la liceul din Crasna şi Dl. Nicolae Bodn-ir
profesor, m em bru al Societăţii.
V ineri, 28 august 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
p rim it Com itetul de sprijin p en tru reconstrucţia şi dotarea F a c a
tăţii de teologie din C hişinău ; Pr. Vasile Ţepordei, Pr. Igor Pcs
caş, Prof. V ictor Livezeanu, Prof. Vlad D um bravă, poet Tc~r
Istrati.
M iercuri, 9 septem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te
a p rim it pe Sir A ndrew Bache, noul am basador al M arii Bri
la B ucureşti, în vizită de prezentare. Au participat : P. C.
C hristopher New lands, capelanul bisericii anglicane din B u c u .~
P. S. Nifon Ploieşteanul, vicar p atriarhal şi P. C. Pr. Ion Sa^
consilier patriarhal.
M iercuri, 16 septem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te<
a prim it pe P. C. Pr. R ichard Grabowski, coordonator din pa:
D epartam entului de asistenţă creştină al Episcopiei Ortodoxe
m âne din America.
Luni, 21 septem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te
a p rim it pe E m inenţa Sa Jo h n R. S atterthw ite, episcop angli
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de G ibraltar şi p e n tru Europa, însoţit de Dl. A ndrew Bache am 
basadorul M arii B ritanii la B ucureşti şi de P. C. Pr. C hristopher
Newlands.
22 septem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe Dl. R enaud Vignal, am basadorul F ranţei la Bucureşti.
24 septem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lu crările Colegiului electoral bisericesc p entru alegerea
noului episcop al Oradiei. Colegiul şi-a exprim at votul său în fa
voarea P. S. Ioan C rişanul, arhiereu l vicar al Episcopiei Oradiei.
m inică, 27 septem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
îm preună cu : I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei :
I.P.S. A rhiepiscop Vasile
al Târgoviştei ; PP.SS. Gherasim al
R âm nicului, Epifanie al B uzăului, Calinic al Argeşului ; Nifon
P loieşteanul şi Teofan S inaitul, episcopi vicari patriarhali ; Roman
Ialom iţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei B ucureştilor, Casian
G ălăţeanul, arh iereu -v icar al Episcopiei D unării de Jos, num eroşi
slujitori, a săvârşit Sfânta L iturghie la m ânăstirea A ntim din
B ucureşti la sfârşitul căreia s-a făcut proclam area solem nă a ca
nonizării Sf. Ierarh M artir A ntim Ivireanul.
Joi,

1 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a
prim it pe P. C. Pr. M atti Otto Sidoroff, din Biserica Ortodoxă a
F inlandei, noul director p en tru relaţiile inter-bisericeşti din cadrul
organizaţiei «A jutor Inter-bisericesc — D epartam entul România»
(AIDRom), însoţit de o delegaţie din S tatele U nite ale A m ericii,
care s-a aflat în vizită in ţara noastră.

Joi,

8 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a
prim it pe Dl. Heinz K ohler, secretar general al O rganizaţiei de
în tr-a ju to ra re a Bisericilor R eform ate din Elveţia (E.P.E.R.) şi pe
Dl. F ranz Schule, din p artea aceleiaşi organizaţii.

Vineri, 9 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
p rim it pe Dl. T erje H artberg, de la Societăţile Biblice U nite din
Londra, şi pe Dl. M anuel Jim bakian, de la aceeaşi Societate, coor
donator al traducătorilor Sfintei S cripturi p e n tru Europa.
Luni, 12 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prim it pe E xcelenţa Sa, C ardinalul Josef Glemp, prim atul Bise
ricii Rom ano-Catolice din Polonia, pe Pr. dr. Jerzy Pawlik, m em 
bru al C onferinţei episcopale poloneze, delegat al serviciului d e
Relaţii e x tern e p e n tru Europa de răsărit, pe Pr. P iotr Jarecki, se
cretar, pe Dl. Rom an W yborski, consilier al Ambasadei Poloniei
la B ucureşti, pe Excelenţa Sa, Jo h n Bukow ski, nunţiul apostolic
al V aticanului la Bucureşti, pe I.P.S Arhiepiscop Ioan Robu şi
P. S. Episcop P etre G herghel de la Iaşi. Au participat PP.SS.
Episcopi-vicari Nifon Ploieşteanul şi Rom an Ialom iţeanul, şi P. C_
Pr. Ion Sauca, consilier patriarhal.
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Tot în această zi, Prea Fei'icitul Părinte Patriarh Teoctist
p rim it pe I.P.S. C hiriac de N azaret şi exarh al Galileei, şi
I.P.S. Irineu, arhiepiscop de Ierapolis şi rep rezen tan tu l P atriarhi
Ierusalim ului în Grecia.
M iercuri, 14 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoct
a săvârşit S fânta L iturghie în catedrala m itropolitană din Ia
în co n ju rat de un bogat sobor arhicrcsc, din care au făcut parte
I.P.S. M itropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Ar '
episcop Pim en al Sucevei şi R ădăuţilor, PP.SS. P etru de B '
Eftim ie al R om anului şi Huşilor, Calinic B otoşăneanul, vie
Arhiepiscopiei Iaşilor, G herasim P utneanul vicarul Arhiepisco
Sucevei şi R ădăuţilor, Ioachim V asluianul, arhiereul vicar
Episcopiei Rom anului şi H uşilor şi Casian G ălăţeanul, arhier
vicar al Episcopiei D unării de Jos. Din sobor au mai făcut p
II.PP.SS. Chiriac al N azaretului şi exarh al Galileei şi Irineu
Ierapolei.
J o i, 15 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
particip at la deschiderea sim pozionului «Sinodul de la Iaşi
350 de ani (1642—-1992)», organizat de M itropolia Moldovei
Bucovinei şi U niversitatea «Al. I. Cuza» din Iaşi, prilej cu
a ro stit cuvântul de deschidere.
M arţi, 20 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te
a p rim it un grup de studenţi de la Sem inarul şi Colegiul
Lidingo, Suedia, din p artea Bisericilor Libere Suedeze, aparţi
de Asociaţia Suedeză p e n tru M isiune din Stockholm , însoţiţi
Dl. prof. B ertil W iden, aflaţi în tr-o călătorie de studii şi de
noaştere a realităţilo r din cadrul Bisericii O rtodoxe Române.
Joi, 22 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Te
a p rim it pe Dl. Vlad Cubreacov şi pe Dl. M ihai Potoroagâ,
M inisterul C ulturii şi C ultelor din Republica Moldova.
L uni, 26 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Te
a p rim it pe Dl. Ionel Rom an, vicepreşedintele Cam erei De
lor, însoţit de Dl. Nikolaos G rillakis, consilierul P rim ului Mi
al Greciei şi pe Dl. Ioan Papathanasiou.
Mierctiri, 28 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T
a p rim it pe Dl. Miloş Alcalay, am basadorul Republicii Ven
la B ucureşti în vizită de răm as bun.
Joi, 29 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
T
a p rim it pe Dl. M ohadjer Hedjazi, am basadorul extraordi
plenipotenţiar al Republicii Islam ice Iran.
V in e ri, 30 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh T
a avut o în tâ ln ire cu p articipanţi la Sem inarul ecum enic
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ROM» cu tem a «Educaţia m oral religioasă în şcolile de
realităţi şi perspective», Bucureşti.

stat —

H k b c t â , 31 octom brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Pati'iarh Teoctist
a p rim it pe Dl. G eneral de A rm ată Ioannis Verivakis, şeful Statu lu i M ajor al A rm atei elene, însoţit de o delegaţie de m ilitari,
îm preună cu Dl. G eneral Locotenent D um itru Cioflină, secretar
de stat, şeful M arelui S tat M ajor al A rm atei Române.
B
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5
noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
a p rim it pe E xcelenţa Sa M onseniorul Jean-L ouis T auran, secretar
de sta t p en tru rap o rtu rile cu Statele, cu ocazia sărbătoririi celei
de-a 15-a aniversări de la înscăunarea Papei Ioan Paul al II-lea.
E xcelenţa Sa a fost însoţit de cardinalul Guido del M estri şi de
Pr. Nicola Eterovici, şef al secţiei p e n tru rap o rtu ri cu Rom ânia
din S ecretariatul de S tat al V aticanului, precum şi de M onseniorul
Jo h n Bukow sky, n u n ţiu l apostolic în R om ânia şi M onseniorul
M ario Zendri din cadrul N un ţiatu rii Apostolice. Oaspeţii au fost
însoţiţi de asem enea de către I.P.S. Ioan Robu al Arhiepiscopiei
Rom ano-Catolice din Bucureşti. La prim ire au fost de faţă :
PP.SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul, vicari patriarh ali, P. C. Pr. V icar C onstantin Pârvu, vicar adm inistrativ,
P. C. Pr. Ioan Sauca, consilier patriarhal.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a p articipat, în aula Academiei Rom âne, la Sesiunea ştiinţifică consacrată
com em orării profesorului O nisifor G hibu (1182—1972), rostind cu
acest prilej şi un im portant cuvânt.

Sâm bătă, 7 noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a oficiat în catedrala ortodoxă din Cluj slujba înm orm ântării
I.P.S. A rhiepiscop Teofil H erineanul, decedat la 3 noiem brie 1992.
Din sobor au făcut p arte : I.P.S. M itropolit A ntonie al A rdealului,
PP.SS. Episcopi, G herasim al Râm nicului, Calinic al A rgeşului,
Ju stin ia n al M aram ureşului, A ndrei al Alba Iuliei, Ioan M ihălţan
al O radiei, şi PP.SS. Episcopi-vicari Calinic Botoşăneanul, Ioachim
V asluianul, Em ilian A rădeanul, preoţi din Cluj şi din Arhiepiscopia
C lujului.
Dtiminică, 8 noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a târn o sit noua biserică parohială «Sfinţii Arhangheli» din Popeşti-L eordeni, hirotonind în preot pe P. C. Diacon Codea N. Ni
colae şi rostind cuvânt de învăţătură.
V ineri, 13 noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it delegaţia interconfesională a Societăţilor Biblice U nite
form ată din Dl. A rth u r Caccese, vicepreşedinte, Dl. M artin Eberh art, secretar financiar, Pr. R obert Voelker, Pr. Wib Dawson,
Pr. D elbert B annister, Pr. Roger Robert, Pr. W ilfrid VVight,
directori districtuali, Dl. Tym en Van de Poppe, Dl. Dom inique

124

BISERICA ORTODOXA ROMANA

Donzelot, m anageri financiari, Dl. Steven Downey, director al
Serviciului de C om unicaţii al Societăţilor Biblice Unite, Dl. M aurice H arvey, fotograf ju rn alist, Dl. T arje H artberg, coordonator
p en tru Europa de Est, Dl. M ichael Roshak, Societatea Biblică Ame
ricană, cu care au fost discutate proiectele de lucru com une pentru
anul viitor.
Dum inică, 15 noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a târn o sit noua biserică în ălţată în satul Ceacu, protoieria Călăraşi»
acordând rangul onorific de iconom, Pr. P aroh C rângaşu Nicolae.
M arţi, 17 noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe Dl. H ans Sm oker, secretar p en tru F inanţe şi a ju to r
intern aţio n al al C onferinţei Bisericilor Europene de la Geneva.
Dum inică, 29 noiem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teocti
a particip at la m anifestarea spirituală dedicată S fântului A ndrei
Apostolul rom ânilor, organizată de către Asociaţia F răţia Ortodo:
Rom ână la Sala m are a Palatului, însoţit de I.P.S. Daniel, nv
tropolitul M oldovei şi Bucovinei, PP.SS. Nifon Ploieşteanul
Teofan Sinaitul, episcopi-vicari patriarhali.
Marţi, 1 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoct
a oficiat slujba T e-D eum -ului în catedrala p atriarhală, cu oca
sărbătoririi Zilei N aţionale a României, rostind un pilduitor c u v ‘
de în văţătură, p e n tru p ăstrarea unităţii şi dragostei creştine în
rom âni ; In aceeaşi zi, însoţit de I.P.S. M itropolit Daniel al M
dovei şi Sucevei şi de P. S. Episcop G herasim al R âm nicului, Pi
Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist a depus o coroană de flori
M onum entul Eroului Necunoscut.
Marţi, 8 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te
a prim it pe preşedintele Ligii A rom ânilor din A lbania, îm pre
cu un g ru p de delegaţi.
M iercuri, 9 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te
a p rim it pe Dl. A nton Robach, am basadorul G erm aniei la B
reşti, însoţit de Dl. K raus Bram bach, ataşat de presă, şi
Dl. R om er Eckardt.
Sâm bătă, 12 decem brie 1992 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Te
a p rim it delegaţia M arelui S tat M ajor al A rm atei Elene for
din : G eneral m aior Georgios M ania, G eneral de brigadă Par
vopoulos Spiridon şi Lt. col. Georgios A panoudakis. Au fost
zenţi Dl. col. Ion D ohotaru, Lt. col. Radu Ignătescu, m aior V
Angelescu şi m aior Dan Niculescu din M inisterul A părării
ţionale.
M iercuri, 16 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Te
a p rim it pe Rev. C hristopher Newlands, capelanul bisericii
cane din Bucureşti.
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ri, 18 decem brie 1992 — Prea Fericilul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe Dl. Victor C răciun, preşedintele Ligii C ulturale p e n tru
U nitatea rom ânilor de pretu tin d en i, şi pe Dl. G rigore V ieru, poet
din Basarabia.
' bâtă, 19 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teociisl
a oficiat slujba T e-D eum -ului în catedrala p atriarh ală, la începerea
lucrărilor Sinodului P erm an en t al Bisericii O rtodoxe Rom âne cu
participarea altor m em bri ai S fântului Sinod şi a delegaţiei A du
nării eparhiale a M itropoliei Basarabiei în fru n te cu P. S. Episcop
Petru.
minică, 20 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
în co n ju rat de m em bri ai S fântului Sinod şi de P. S. Episcop P etru
de Bălţi, a oficiat Sfânta Liturghie, la sfârşitul căreia a fost adus
la cunoştinţa credincioşilor A ctul patriarhal şi sinodal în legătură
cu reactivarea M itropoliei Basarabiei.
H arţi, 22 decem brie 1992 — Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist
a oficiat, la catedrala patriarh ală, o slujbă de pom enire a Eroilor
M artiri, căzuţi în Revoluţia din 22 D ecem brie 1989.
U iercuri, 23 decem brie 1992 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe Em inenţa Sa C ardinalul Alfonso Lopez Trujillo, pre
şedintele Consiliului pontifical p e n tru fam ilie, de la Roma, însoţit
de Excelenţa Sa C ardinalul John Bukowsky, n u nţiul apostolic al
V aticanului la Bucureşti şi de Excelenţa Sa Ioan Robu, A rhi
episcopul Bisericii Rom ano-Catolice din Bucureşti.
La prim ire au fost de faţă P. S. Teofan Sinaitul, vicar pa
tria rh a l şi P. C. Pr. Tiţa M ichael, inspector patriarhal.
Joi,

24 decem brie 1992 — Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist
a prim it pe Dl. Paolo A ndrea Trabalza, însărcinatul cu afaceri al
Am basadei Italiei la Bucureşti.

Marţi, 29 decem brie 1992 — Prea F ericind Părinte Patriarh Teoctist
a p rim it pe Dl. G eneral Nikolaos G rillakis, consilierul cu problem e
de ap ărare şi securitate al preşedintelui partid u lu i «Noua Demo
craţie» din Grecia, pe Dl. M anolis Vasalakis, consilier şi pe
Dl. Ioan Papathanasiou.
O aspeţii au fost însoţiţi de dl. V iorel Rom an, vicepreşedinte
al Cam erei D eputaţilor.

♦a N i v e R S f t R i - e v MMi »

SINODUL DE LA IAŞI 1642*
Se îm plinesc 350 de ani de la Sinodul din Iaşi, evenim ent e
pen tru lum ea ortodoxă. In prezent i s-a contestat calitatea de sin
atribuindu-i-se contextul de «conferinţă teologică». Vom căuta în coc
tinuare, să restabilim adevărul istoric.
în prefaţa la M ărturisirea de credinţai c Bisericii O rtodoxe — 164
tradusă de Prof. A lexandru Elian, şi tip ărită în E ditura Institutul
Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Rom âne, Bucureşti, 1981,
p. 7, se afirm ă despre Sinodul de la Iaşi de la Trei Ierarhi din 1642
este o «conferinţă teologică» şi că «nu a asistat la lucrări nici unul dir.*
ierarhii m oldoveni, cum greşit mai cred încă unii cercetători, p entru
nu a fost vorba decât de ceea ce am num i azi o reuniune de ex
in problem e în care erau direct interesate num ai cele două p'
Chievul şi C onstantinopolul. Izvoarele contem porane, de altfel, nu
nici un fel de îndoială în această privinţă».
De fapt, se reia o afirm aţie m ai veche a lui N. Iorga, dar ne5
părtăşită de nim eni până în prezent : «De altm interea, aşa-zisul si
nici nu era m enit să fie o adunare solem nă de vlădici, ci mai mult
conventicul, o conferinţă de teologi ruşi şi greci, strânşi p entru a d
aprobare definitivă M ărturisirii de credinţă pe care o alcătuise
potriva calvinism ului am eninţător P etru Movilă şi cu sfătuitorii săi
Chiev» J.
în tra tate le de istorie a literatu rii rom âne, de istorie, de is
bisericească, în lucrări de sim bolică şi dogmatică, Sinodul de la
din 1642 este considerat sinod şi nu o «conferinţă teologică».
Cu p rilejul îm plinirii a trei sute de ani de la în tru n ire a Sin
la Iaşi din tim pul dom niei lui Vasile Lupu, S fântul Sinod al Bi
O rtodoxe Rom âne a hotărât, în şedinţa din 6 iunie 1941, să rb â t
solem nă a evenim entului şi, în tre altele, revista «Biserica O rt
Română», să închine spre pom enire două num ere, cuprinzând s
*
C o m u n ic a re p r e z e n ta t ă în c a d r u l I n s titu tu lu i d e stu d ii s u d -e s t e u r
U n iv e r s ita te a B u c u rc ş ti, la 21 ia n . 1987.
1.
N . Io rg a , Isto ria B is e r ic ii r o m â n e ş ti ş i a v ie ţ ii r e lig io a s e a rom ă
a Il-a , r e v ă z u tă şi a d ă u g ită , v o i. I, B u c u re ş ti, 1929, p. 310.
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ente şi com unicări în legătură cu m itropolitul P etru Movilă, cu
ul de la Iaşi şi cu M ărturisirea ortodoxă,
în nr. 9— 10/1942 din «Biserica O rtodoxă Română», num ăr consa*Intru pom enirea Sinodului de la Iaşi 1642— 1942», şi-au adus conţia cărtu rarii : Pr. Prof. Acad. Niculae M. Popescu, Prof. P. P. Pacu, N. A. G heorghiu, A rhim . Iuliu Scriban, Prof. Teodor M. Po, Diac. Gh. I. Moisescu.
C instirea evenim entului a avut loc şi în cadrul Academiei Rom âne,
d in ţa 'p u b lic ă din 30 octom brie 1942, când a vorbit Acad. Pr. Prof.
lae M. Popescu : «Pom enirea de trei sute de ani a Sinodului de la
—
15 septem brie — până la 27 octom brie 1642»'2.
în am intirea Sinodului de la Iaşi din septem brie — octom brie 1642,
anul 1942 s-a publicat M ărturisirea ortodoxă —
’OpOoooloî 'OjioXoYia
ediţia critică bilingvă, tex tu l grecesc după m anuscrisul P arisinus 1265
reproducerea traducerii rom âneşti făcute de logofătul Radu G receanu,
ută la 3 decem brie 1691, în tipografia dom nească de la Episcopia
âului, «den porunca prea lum inatului Domn C onstantin B râncou», fiind prim a tălm ăcire într-o lim bă naţională, care avea să fie
ată, până in prezent, de nouăsprezece ediţii, ultim a ediţie ap ăru tă
1981, cu cea mai corectă traducere făcută de Prof. A lexandru Elian,
ia îi suntem recunoscători.
în prefaţa ediţiei din 1942, sem nată de m itropolitul Tit Sim edrea,
m enţionează : «Această M ărturisire ortodoxă scrisă în lim ba latină,
cercetată şi tradusă în lim ba greacă la Sinodul de la Iaşi (15 sepm brie — 27 octom brie 1642). Iar Sinodul patriarhicesc din C onstantipol o cercetă din nou şi aprobă traducerea greacă, în luna m artie a
ului 1643. A probarea fu iscălită de P a tria rh u l icum enic P artenie I
(1639— 1644) şi de num eroşi m itropoliţi şi dem nitari» (p. III).
«Am întocm it această lucrare m igăloasă, în tru am intirea Sinodului
’e la Iaşi din septem brie — octom brie 1642» (p. XLVIII).
în legătură cu această lucrare, Prof. Al. Elian a publicat o amplă
enzie, făcând rezerve despre Sinodul de la Iaşi, afirm ând că «obiec
ţiile ridicate îm potriva calificării de Sinod — după părerea noastră, în 
tem eiate — se reduc la două. în prim ul rând, observaţia justă că această
reuniune n-a lăsat în urm a ei nici acte sinodale, nici h o tărâri dog
m atice sau can o n ice» 3, şi, în continuare : «Nu se ştie dacă, la aceste
conferinţe, au luat parte şi delegaţi rom âni»
O altă obiecţiune adusă
este că «Cel dintâi care a contestat caracterul de Sinod reuniunii teo
logice de la Iaşi a fost m edicul Scogardi, în cunoscuta sa scrisoare din
6 noiem brie 1642, către rezidentul Schm idt (H urm uzaki — Slavici, Do2. A nalele Academ iei, Secţia istorică, 25, 1943, p. 433—438.
3. AlPxanrirn Elian. Contribuţia grecească la «M ărturisirea ortodoxăr, în «Balcania», V, 1, 1942, p. 82. O bservaţia, considerată «justă» este a istoricului italian
A. Palmieri, La storia, la data, il valore Simbolico del Sinode di lassy — 1642, !n
«Bessarione», XIV (1910), voi. VIII, p. 26.
4. Ibidem, p. 86.
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cum ente, IV, 1, p. 668)»5. (Rudolf Schm idt era am basadorul A ustriei
la C onstantinopol, n.n.).
Dăm în traducere scrisoarea m enţionată, in anexă, care constituie
docum entul de referin ţă în legătură cu inform aţiile ce le avem despre
Sinodul de la Iaşi din 1642, şi o vom analiza, din care se va constata
că Scogardi nu infirm ă caracterul de Sinod «reuniunii teologice de la
Iaşi».
în prefaţa la noua traducere a M ărturisirii de credinţă a B iserici
O rtodoxe din 1981, Sinodul de la Iaşi este reconsiderat «conferinţă
teologică».
Problem a, de im portanţă eanonico-istorică, se im pune a se preci
dacă de acum trebuie să ne reconsiderăm cunoştinţele cu privire
Sinodul de la Iaşi din 1642, în sensul punctului de vedere N. olrga —
Al. Elian.
în cele ce urm ează vom căuta să arătăm că Sinodul de la Iaşi
1642 a fost un sinod, şi anum e un sinod înixt.
Va fi nevoie, în acest sens, de reconstituirea faptelor, pe care
am intim în continuare.
P e n tru a stăvili propaganda calvino-protestantă şi a catolicism
iezuit, m itropolitul P etru Movilă întocmi un în dreptar catehetic ort
cu întrebări şi răspunsuri (Napisal K atihizis), cu tem eiuri din S f'
S criptură, din Canoane şi din Sfinţii P ărinţi, îndeosebi din S fântul I
Dam aschinul, şi din Scriitorii bisericeşti, lucrare scrisă în lim ba latr
o Expositio fidei Ecclesiae Russiae M inoris, care în lim ba greacă
prim i num irea de
'OtioXofta
ooOooocou tuotî(dî
sau
’0p9?~
'0|ioXoTîa ( = M ărturisirea ortodoxă), îm părţită în trei părţi, pot
celor trei m ari v irtu ţi teologice (I Cor. 13, 13).
C artea a fost adusă pentru a fi discutată şi aprobată la Sin
convocat de m itropolitul P etru Movilă la Chiev, în biserica Sfânta
în zilele de la 8 până la 18 septem brie 1640.
C ercetând cuprinsul cărţii, sinodalii nu au fost cu toţii de acord
două puncte de credinţă : cu locul sufletelor după m oarte şi prin
cuvinte şi în ce tim p se prefac Sfintele D aruri în T aina E u h a r
P e n tru precizarea acestor două în v ăţătu ri, precum şi p en tru apro'
întregii cărţi, Sinodul chievean a h o tărât, în şedinţele de la 11 şi 12
tem brie 1640, să se facă apel la P a tria rh ia din Constantinopol.
Ca u rm are a hotărârii, m itropolitul P e tru Movilă a adresat în
verii anului 1642 o cerere voievodului Vasile Lupu, rugându-1 să
tervină pe lângă p a triarh u l din C onstantinopol în legătură cu
carea problem elor dogm atice discutate la Sinodul din Chiev din
tem brie 1640 şi să trim ită o delegaţie de teologi care, îm preună cu
logii trim işi de el din Chiev, să clarifice problem ele în discuţie. M ie
litul P e tru M ovilă îl ruga pe Vasile Lupu de ospitalitate, să prim e
să găzduiască în Iaşi cele două delegaţii în vederea desfăşurării
lucrări.

5 . Ibiclem, p . 8 2 .
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Astfel, la 6 septem brie 1642, sosiră la Iaşi delegaţii P atriarhiei
enice : Porfirie, fostul m itropolit al Niceii şi învăţatul ierom onah
letie Sirigul, «cel mai însem nat teolog grec din secolul al XV II-iea,
neam din Creta, care învăţase la V eneţia şi în Padua, cunoştea la, elina şi greaca, profesor la C onstantinopol şi foarte bun predicator,
oştea bine Moldova, unde-1 găsim cu zece ani mai înainte cuvântând
sfinţirea lui V arlaam m itropolitul şi unde va mai veni şi după sinod,
să scrie o viaţă şi o slujbă a S fântului Ioan de la Suceava» 6.
Delegaţii P a tria rh iei aduceau cu ei şi h otărârile luate în tr-u n sinod
iriarhal ţin u t la Constantinopol în m ai 1642 de condam nare a capitole, în n u m ăr de 18, ale M ărturisirii răsăritene, tip ărită în 1629 şi 1633
num ele p a triarh u lu i ecum enic C hirii Lucaris, fiind pline de învăţăcalvine şi anatem atizarea celor ce vor crede în ele. Epistola sinodală
condam nare era sem nată de p a triarh u l ecum enic P artenie cel B ătrân
639— 1644), de m em brii sinodului său şi de în alţi dem nitari ai M arii
serici. P rin tre sem nături se afla şi a lui M eletie Sirigul, care scrisese
-tirrisis contra acestei M ărturisiri calvine «şi care va ii fost p ă rta ş ca
specialist la redactarea epistolei de condam nare» 7.
Epistola de condam nare sau gram ata p atriarh u lu i P artenie avea să
te şi num ele ierarh ilo r m oldoveni, ca şi num ele ierarhilor Rusiei
ci în iru n te cu m itropolitul P e tru Movilă.
Num ai după ce se asiguraseră de sem năturile ierarhilor din Rusia
că şi din M oldova vin la Iaşi delegaţii P a tria rh iei din Constantinopol,
ucând cu ei g ram ata de condam nare, pe care aveau s-o publice la Iaşi
20 decem brie 1642, în tipograiia de la Trei Ierarhi, ca «prim a tipâri“â grecească dată la lum ină în Moldova, cuprinzând, pe o ioaie votă, în reg istru l inferior, scrisoarea de m ulţum rie a delegaţilor greci
ruteni către Vasile Lupu, p e n tru sp rijin u l dobândit, iar, in p artea de
, scrisoarea sinodală a p a triarh u lu i ecum enic P arten ie I, cuprinzând
ndam narea p u n ct cu punct, la am in titu l sinod din 1642, a capitolelor
:erodoxe din catehism ul lucarian. In mod surprinzător, actul este
bscris, pe lângă m em brii sinodului patriarhicesc şi înalţii dem nitari
M arii Biserici, şi de iera rh i ruşi şi m oldoveni : m itropolitul Varlaam ,
iscopii de R om an (— Evloghie), R ădăuţi (— Anastasie) şi Huşi
Gheorghe), precum şi de Serafim , igum enul de la Trei Ierarhi. Sunt
m ulţi cercetători care au socotit g reşit că gram ata lui P artenie întăreşte
târârile aşa-num itului sinod de la Iaşi (care de fap t s-a ţin u t câteva
i m ai târziu) şi că, im plicit, ierarhii m oldoveni au sem nat fiindcă
ticipaseră la lucrările sinodului» 8.
6. In *Analele A cadem iei», cit., p. 433—434.
7. M ărturisirea ortodoxă, editată de Pr. N iculae M. Popescu şi Diac. Gheorghe
Moisescu, cu o precuvântare de Tit Simedrea, m itropolitul Bucovinei, Bucureşti
:942, p. XXVIII, nota 1.
8. M ărturisirea de credinţă a Bisericii O rtodoxe — 1642, traducere de A lexan
dru Elian, Bucureşti, 1981, p. 8. Reproducerea fotografică a tipăriturii în «Biserica
Ortodoxă Română», 34, 1910—1911, anexă la pag. 361, şi N. Cartojan, Istoria lite 
raturii româneşti, voi. I, Bucureşti, 1940, pl. urm. p. 96.
B. O. R. — §
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La câteva zile după sosirea delegaţilor P a tria rh iei din Constan
nopol în Iaşi, sosiră şi delegaţii teologi trim işi de P e tru M ovilă cu
crarea sa, Expositio jidei, şi erau tre i Isaia Trofim ovici Kozlo
profesor de filosofie şi prim ul rector al Academiei m ovilene, pe at
egum en al m ănăstirii Sfântul Nicolae din Chiev, «m ult p re ţu it de
vilă care-1 în tre b u in ţa în solii grele. El, în Sinodul de la Chiev, a
tre b u in ţa M ărturisirii ortodoxe scrise de m itropolitul P e tr u » ; I
Kononovici G orbaţki, rectorul în funcţie al Academ iei m ovilene
egum en al m ănăstirii Bogoiavlenska (Teofania) din Chiev, m ai t"
aju n s episcop de M stislav, şi Ignatie Oxenovici Staruşici, predicator
catedralei S fânta Sofia din K iev 9.
D elegaţii au fost prim iţi «cu m are cinstire» de voievodul V
Lupu, cum scrie Scogardi, m edicul danez de casă al lui Vasile Lupu
rap o rtu l său in lim ba italiană adresat rezidentului austriac Schm ia:
6 noiem brie 1642.
De aceeaşi cinstire se vor fi bucu rat delegaţii şi din p a rte a mi
politului V arlaam , m ai
ales ţinând seam a de rolul ce l-a avut
m onahul M eletie S irigul la sfinţirea sa ca m itropolit.
D elegaţii îşi încep lucrările în ziua de 15 septem brie, după
vor fi p a rticip a t cu o zi m ai înainte, la 14 septem brie, în catedrala
Ierarh i la slujba festivă a zilei, şi lucrările ţin până în ziua de 27
tom brie 1642.
Ş edinţa de deschidere va fi av u t un caracter oficial şi sole
audienţă publică, după cum lasă să se înţeleagă in rap o rtu l său
gardi, şi va fi av u t loc «în trap ezăria cea boltită cu p iatră şi par
cu m arm ură albă şi neagră a m ănăstirii Trei Ierarhi, — în num ita
g o tică» 10.
La şedinţa de deschidere deducem că va fi p a rticip a t voievodul
sile L upu cu suita sa de boieri, a lă tu ri de care va fi fost şi mitro,
V arlaam , poate şi ceilalţi episcopi, incluşi, considerăm , şi ei în
boierilor, cum scrie Scogardi, «Vodă dim preună cu toţi boierii».
în p rim a şedinţă se vor fi p rezen tat problem ele aduse în
de cele două delegaţii, şi ele n u au fost num eroase ca să nu
cuprinse şi soluţionate în tr-o singură şedinţă.
Pe de o p arte, delegaţii P a tria rh iei din C onstantinopol, care
niseră cu gram ata p a triarh a lă de condam nare a M ărturisirii rasă.
a trib u ite lui C hirii Lucaris, au ceru t condam narea lucrării şi a alui ei.
D elegaţii chieveni s-au opus, pe m otivul «că su n t siguri că B
G reacă O rientală ( = O rtodoxă) nu crede în aceste puncte esenţi
vine, şi că nu au fost com puse de către Chirii, ci au fost publi
num ele său de către pastorul am basadorului Olandei».
9. Pr. Teodor Bodogae, Din istoria Bisericii O rtodoxe de
Sibiu, 1943, p. 133.
10. Pr. N iculae M. Popescu, op. cit., p. 434.
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La discuţii, «cu aceşti ru te n i s-a pus de acord Vodă dim preună
toţi boierii, astfel încât această solem nitate a excom unicării intente de p ărin tele Sirigo a eşuat şi a fost anulată».
R eţinem că a fost vorba de o «solem nitate a excom unicării». P retiva de excom unicare, ca şi de caterisire, cum se ştie, aparţine nui. unui sinod. în această situaţie, nu m ai poate fi pus la îndoială caerul de sinod, care se contestă Sinodului de la Iaşi din 1642.
In «această solem nitate a excom unicării» lui Chirii Lucaris şi a
"rţii atrib u ite lui s-a opus voievodul «dim preună cu toţi boierii» săi.
tropolitul V arlaam era doar prim ul sfetnic în sfatul boierilor săi, iar
sfatul boierilor făceau p arte şi episcopi sufragani m itropolitului,
!că de Rom an, R ădăuţi şi de Huşi.
Cunoaştem că în noiem brie 1644, când Vasile Lupu a încheiat pacea
M atei Basarab, în fruntea delegaţiei de boieri trim isă de Vasile Lupu
Târgovişte se afla m itropolitul V arlaam , care l-a cunoscut cu acest
ilej pe în v ăţatu l U drişte N ăsturel, cum natul lui M atei Basarab, şi-a
at în Biblioteca lui C atehism ul calvinesc tip ă rit la Prisac în T ransil
vania la 1642, care i-a cuprins «cu m ultă scârbă sufletul şi inim a»,
p en tru care a strân s «sobor dintr-am ândoao părţile, şi din Ţ ara Rom â
nească şi din Ţ ara Moldovei» la Iaşi, în cursul lunii februarie 1645,
unde a fost condam nat, p rin cartea pe care el a alcătuit-o şi a prezentat-o
p entru aprobare In sobor : «Cartea carea să cheamă Răspunsul îm potriva
Catihism uşului calvinesc» n .
De data aceasta, în şedinţa solem nă de deschidere a lucrărilor celor
două delegaţii străin e venite în Iaşi cu problem e de caracter doctrinar
ortodox, m itropolitul V arlaam , apărăto r al Ortodoxiei rom âneşti, putea
lipsi d intre «toţi boierii» lui Vasile Lupu ? Şi alătu ri de hotărârea pro
nunţată de voievodul Vasile L upu şi de boierii săi să nu fi io st şi ho
tărârea m itropolitului V arlaam ? Noi nu putem concepe într-altfel.
în aceste îm p reju rări nu m ai poate fi vorba de o «conferinţă teo
logică», şi de prezenţa num ai a unui singur episcop, Porfirie, fostul m i
tropolit al Niceii, ci de un sinod, la care va fi p articip a t în prim a şedinţă
de dezbatere a problem elor discutate şi m itropolitul V arlaam , îm 
preună cu episcopii săi sufragani. P articip area la luarea hotărârilor, în
şedinţa sinodului, a voievodului Vasile Lupu şi a boierilor săi, şi laici,
ca, de altfel, şi a teologilor neierarhi, îi dau acestui sinod caracterul
de sinod m ix t, şi nu se poate afirm a că «nu se ştie dacă, la aceste con
ferinţe, au luat p arte şi delegaţi români».
în ordinea şedinţei vor fi u rm a t apoi la cuvânt delegaţii chieveni
cu problem ele aduse p e n tru clarificare, legate de purgatoriu şi de
epicleză.
11.
V arlaam , Opere. Răspunsul îm potriva C atihism uşului calvinesc, ed. critică
de M irela Teodorescu, Bucureşti, 1984; Pr. I. Ionescu, Când s-a scris «Răspunsul
îm potriva Catihism uşului calvinesc> ?, în «Revista de istorie şi teorie literară»,
XXXIII, 4, 1985, p. 125—128.
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Cum ne spune acelaşi Scogardi, credinţa era şi la Chiev şi la Constantinopol aceeaşi, afară de două problem e, legate de transsubstanţiere^
adică prefacerea S fintelor D aruri, şi de purgatoriu, pe care rutenii
credeau cam la fel cu catolicii, a fa ră de m ateria focului la purgator;
unde discuţiile au fost destul de vii, şi unde s-a adm is punctul de
dere grecesc, adică m om entul prefacerii elem entelor liturgice în tim
Sfintei L iturghii este invocarea D uhului Sfânt, epicleza, şi n u cuvinr
de in stitu ire : Luaţi mâncaţi... B eţi dintru acesta toţi..., cum crede
rutenii.
Cât priveşte starea după m oarte a unor suflete,
s-a precizat
nu este foc curăţitor, ci m ilosteniile şi slujbele celor vii care aju
celor m orţi.
D upă ce problem ele aduse în discuţie de cele două
delegaţii au f
clarificate în Sinod în prim a şedinţă de deschidere, a
u rm a t p artea
doua a lucrărilor, p a rte a tehnică, de traducere din lim ba latin ă în lir
greacă vorbită a lu crării lui P e tru Movilă, Expositio jitiei Eccle
Hussiae M inoris, adusă de delegaţii chieveni, traducere, cum se ş
făcută de ierom onahul M eletie Sirigul, în lum ina în v ăţătu rilo r p rec’
şi clarificate în şedinţa Sinodului, care, propriu-zis, a fost una sing
S-a m ai rid icat o problem ă, aceea a m odului de lu cru al teologii
la traducerea lu crării lui P e tru Movilă, dacă trebuie să se facă în pu
adică în sinod, sau în particu lar, în tre specialiştii teologi.
Cum ne spune tot Scogardi : «Preoţii ru te n i au in sistat să se
cute şi să fie dezbătute în sinod şi în mod public, dar părin tele Se
a o b ţinut în taină de la excelenţa sa ca aceste dezbateri să se facă
mod particu lar, num ai în tre ei». P u n ctu l de vedere era justificat şi
fost aprobat de voievod, fiindcă era vorba acum de problem e de lu
de traducere din tr-o lim bă in tr-a lta , problem e de specialişti teologi,
şedinţe teologice particulare, unde n u m ai era cazul să se m ai dez
problem e de credinţă, care fuseseră clarificate în şedinţa Sinod
p len ar m ixt.
Cum spunea P ărin tele Prof. Niculae M. Popescu, M eletie S ir
«a ceru t discutare închisă ca să m eargă lucrul m ai repede şi să nu
am estece în discuţie şi nechem aţi... Aşa curse ziua în tâ ia a Sinodului
la Iaşi : obştească şi vioaie, dar şi singura de acest fel... Protocoale
Sinodul de la Iaşi nu s-au în c h e ia t; nici nu era nevoie, în tru c â t pă
delegaţilor erau aceleaşi, iar dispute unde au fost, s-au sfâ rşit cu
ţelegere d e p lin ă » 12.
O biecţiunea ridicată că la Sinodul de la Iaşi din 1642 nu s-au
dactat acte protocolare de desfăşurarea lucrărilor şi, ca atare, n-ar
fost un sinod, ci num ai «o reu n iu n e de experţi în problem e în care
d irect interesate num ai cele două p ărţi : Chievul şi Constantinopolul*
m enţionăm că nu toate sinoadele au dat canoane sau au încheiat ob'*
12. Pr. N iculae M. Popescu, op .cit., p. 437, 439.
13. A lexandru Elian, op. cit., p. 7.
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acte protocolare ale lucrărilo r lor, atunci când a fost o înţelegere
k asupra problem elor aduse în discuţie, p e n tru care am am inti
nodul sau Soborul din Ţ ara Rom ânească din august 1517, când
■hui ecum enic Teolipt, înso ţit de p a tru m itropoliţi, de egum enii din
oii M unte, în fru n te cu G avriil P rotul, care ne-a lăsat şi însem năveniţi să participe la sfinţirea m ânăstirii lui Neagoe Basarab de la
x a de Argeş, alătu ri de m itropolitul ţării, M acarie, de egum enii
Oştirilor, de voievodul ţării şi de boierii lui, au canonizat pe Sfântul
.. şi au aprobat m utarea m itropoliei ţării de la C urtea de A rgeş la
ovişte. Nu s-au încheiat acte protocolare nici la sinodul de la Iaşi
februarie 1645, prezidat de m itropolitul V arlaam , la care au p arti. intre delegaţii din Ţ ara Rom ânească şi episcopul Buzăului, Ştefan,
s-a condam nat Catehism ul calvinesc, tip ă rit în rom âneşte în T rania la Prisac în 1642, şi s-a aprobat «R ăspunsul îm potriva Catihislui calvinesc», red actat de m itropolitul V arlaam şi tip ărit în cursul
!uiaşi an, 1645, la m ănăstirea Dealu.
Din cele prezentate, considerăm că lucrurile se prezintă clar. Sinodul
Ia Iaşi din 1642 a fost canonic un sinod, care a dezbătut sinodal pro...ele de credinţă aduse în discuţie publică şi le-a clarificat ortodox
-o singură şedinţă, cea de deschidere. P artea a doua a sinodului o
ituie şedinţele de lucru consacrate traducerii din lim ba latin ă în
ha greacă vorbită a lucrării m itropolitului P e tru Movilă. Dar, de aici,
se poate trage concluzia că Sinodul de la Iaşi din 1642 a fost o «con'n ţă teologică».
Nici Scogardi, care era catolic, nu afirm ă acest lucru. El num eşte
odul de la Iaşi din 1642, «conciliabul sau mai degrabă synodaster»
= sinod mai mic, «soboraş»).
P a tria rh ia din Constantinopol a considerat Sinodul de la Iaşi din
1642 sinod, cum o confirm ă şi afirm aţia rigurosului dogm atist ortodox,
patriarhul Dositei al Ierusalim ului, cu sediul la C onstantinopol : Sinod
local, convocat de voievodul Vasile Lupu la Iaşi ;... xai oovexpotTjoe ţo irixTjv
«<o8ov ei? Tiaot ( = şi a în tru n it un sinod local la I a ş i) 14.
Biserica O rtodoxă Rom ână a considerat şi a cinstit tot tim pul Si
nodul de la Iaşi din 1642, ca sinod. O confirm are edificatoare ne-o dă
14.
Ion Bianu şi N erva Hodoş, Bibliograiia Rom ânească V eche (BRV), t. 1,
Bucureşti, 1903, p. 310, M eletie Sirigul, întâm pinarea Ia principiile calvine şi la
chestiunile lui Chirii Lucaris şi Dositeiu Patriarhul Ierusalimului, Manual J/l contra
rătăcirii calvine (în greceşte), Bucureşti, 1690;
A se vedea şi Prof. Ernest Christian Suttner, N oi date şi precizări :n legătură cu Sinodul de la laşi din anul 1642,
In «Biserica O rtodoxă Română», XCIII, 1975, 9— 10, p. 1107—1113, cu bibliografia
p ro b lem ei; şi Dr. A ntonie Plăm ădeală, Episcopul Buzăului (în prezent M itropolitul
A rdealului), Eveniment mondial la I a ş i: Sinodul din 1642, în «Dascăli de cuget şi
sim ţire rom ânească». Bucureşti, 1981, p. 180— 191 ; Pr. D ănut Mânu, Importanta
sinoadelor răsăritene din secolul al X V II-lea pentru unitatea Ortodoxiei, în «O rto
doxia», an. XXXIX (1987), 4, p. 3—55; Pr. Dr. Ion V. Dură, Predici rostite la Iaşi
de către Chirii Lucaris In anul 1601, în «M itropolia Moldovei şi Sucevei», 1986, 5,
p. 121— 125 ; idem, în «M ărturie O rtodoxă — Revista Com unităţii O rtodoxe Române
din Olanda», an. VI, 1987, p. 169— 186.
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Gramata S fâ n tu lu i Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne din luna mai
1899, sem nată de toţi ierarhii în funcţie (Preşedintele S fântului Sinod,
losif, arhiepiscop şi m itropolit al U ngrovlahiei, P rim a t al R o m ân iei;
losif, arhiepiscop şi m itropolit al M oldovei şi Sucevei ; Athanasie, epis
cop al R âm nicului — Noul Severin ; Dionisie, episcop al Buzăului ; Sil
vestru, episcop al H uşilor ; Gherasim , episcop al A rg e ş u lu i; Parthenie,
episcop al D unării de Jos ; Valerian Râm niceanu, Calistrat Bărlădeanv.
P im en G. Piteşteanu, M eletie Gălăţeanu, Nifon N. Ploeşteanu, Conor.
Băcăuanu).
Gramata este publicată în prefaţa M ărturisirii ortodoxe tip ărită i»
1899, p rin care o recom andă «T uturor iubiţilor fraţi şi fii în tru Domnul.
clerici şi m ireni, rom âni ortodocşi, de orice stare şi chemare, din aceasA
de D um nezeu păzită şi binecuvântată Ţară» arătând, în tre altele, c i
«Această carte făcută de m itropolitul P e tru Movilă, fiu de Domn «I
Ţării noastre, are însem nătate deosebită pentru noi rom ânii, căci ea s-«
cercetat şi s-a în tă rit mai întâi la Sinodul ţin u t la Iaşi în 1642, pe
m ea prea piosului Domn al Moldovei. Vasile L upu şi s-a p rim it î
tocm ai de întreaga B iserică a R ăsăritului. Cu această carte s-au slu
apoi ierarhii Bisericii noastre ca să ferească ne fiii lor duhovniceşti
rătăcirile calvineşti şi luteraniceşti, ce se lăţeau pe atunci p rin ţă
vecine de peste m unţi, precum şi ca să închidă gura tu tu ro r apusenii
cari pretin d eau că Biserica O rtodoxă de R ăsărit nu ştie ce crede» (p.
F aţă de cele expuse, considerăm că la o nouă ediţie a «M ărturi
de credinţă a Bisericii O rtodoxe — 1642», afirm aţiile cu privire la
nodul de la Iaşi din 1642 vor fi reabilitate.
ANEXA
(Hurmuzaki, D o c u m e n t e , IV, 1, p. 668)
Copie după raportul scris din Moldova
adresat d-lui Schmld, rezident al Îm păratului, la 6 noiem brie 1642
Mai trebuie să comunic E xcelenţei V oastre Ilustre această situaţie cu~'
cum încă de peste trei luni, m itropolitul rutean cu reşedinţa la Chiev din P
de rit grec — aşa cum sunt toţi rutenii şi cazacii — au făcut p etiţie acestui V
vod ca să-l roage pe P atriarhul din Constantinopol să-i trim ită câţiv a teologi
care să vină la Iaşi, unde va trim ite şi el alţi teologi ruteni spre a discuta
preună, a exam ina şi a cerceta o anum ită cateheză, mai precis o doctrină cr
scrisă de către unul din sus am intiţii părinţi ruteni cu scopul de a vedea
grecii şi rutenii vor consimţi şi vor cădea în întregim e la o înţelegere.
Au venit, aşadar, aici, acum două luni, ca trimis dl Patriarhului, păr
Cerigo ( — M eletius Sirigos) din G alata şi un bătrân m itropolit din Nicee*.
aceştia au fost primiţi cu m are cinstire de către Excelenţa Sa, vreau să spus
vizite şi în audientele publice (căci după aceea, cu prilejul audienţelor p artL
au fost altfel trataţi), iar puţin după aceea au mai sosit trei teologi ruteni ca
ruri din argint şi altele asem enea pentru Excelenţa Sa. Scopul principal al
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o a fost acela de a excom unica Capitolele publicate sub num ele lui Chirii,
d cu orice chip să facă cunoscut studiul pe care-1 făcuse în com baterea sus'ntitelor capitole, evitând cu gr\}<i congresul şi dezbaterile rutenilor, care însă
u vrut în nici un fel să fie de acord cu dorinţa părintelui C e rig o ; aceştia
in că sunt siguri că Biserica G reacă O rientală nu crede în aceste puncte esencalvine, şi că nu au fost • com puse de cătrc Chirii, ci au fost publicate In
ele său de către am basadorul Olandei. Cu aceşti ruteni s-a pus de acord Vodă
preună cu toţi boierii, astfel încât această solem nitate a excomunicării intenată de părintele Cerigo a eşuat şi a fost anulată. Preoţii ruteni au insistat să se
te şi să fie dezbătute în sinod şi în mod public, dar părintele Cerigo a obţinut
taină de la Excelenţa Sa ca aceste dezbateri să se facă în mod particular, nui între ei, cred eu ca să nu se ştirbească reputaţia, dacă din întâm plare nu va
tea da un răspuns prompt vreunei teze mai dificile. C artea rutenilor este alcă’tă din simple si pure concepte, în care sunt foarte apropiaţi de ideile Bisericii
stantinopolitane, în afară de două teze în care ei se arată a fi de acord cu
ile Bisericii noastre. Prima este aceea că ei cred în existenţa unui al treilea loc
* sufletelor după moarte, în afară de Paradis şi de Infern, şi anume Purgatoriul,
r acesta este închipuit nu ca fiind populat cu foc aşa cum au stabilit ai noştri,
doua teză este că, potrivit Bisericii noastre, atunci când preotul sfinţeşte taina
ărtăşaniei rostind c u v in te le : «Hoc est etc. şi Hic est sanguis etc.», cred că Pâinea
transform ă în Corp şi V inul în Sânge şi că atunci trebuie să fie cinstită şi prearită ca o sfinţire adevărată. Grecii neagă şi una şi alta. In privinţa celui de-al
ilea loc al sufletelor, dat fiind că controversa este veche şi cunoscută nu
eau să in s is t; dar în privinţa transsubstanţierii, Bisorica greacă obişnuieşte, după
ce s-au rostit cuvintele lui H ristos «Hoc est etc. şi Hic est etc.» să creadă că nu
•tunci se produce sfin ţire a ; atunci este doar pe punctul de a fi sfinţită, astfel încât
preotul, datorită rugăciunilor fierbinţi să invoce harul Duhului Sfânt ca Pâinea
să fie Corpul, iar Vinul să fie Sângele lui H ristos şi de-abia atunci are loc transsubstanţierea. Acum însă rutenii par să se alăture părerii grecilor, pentru ca m ani
festul lor să fie aprobat şi avizat de Patriarhul C onstantinopolului; şi astfel a
luat sfârşit acest conciliabul sau mai degrabă synodaster (— «soboraş») 15, rutenii
trebuind să se întoarcă peste câteva zile in ţara lor.
Pr. ION IONESCU

15. N. Iorga, op .cit., p. 309.
N o tă : T raducerea din limba italiană aparţine D-nei Dr. Gherman H aritina,
lector la catedra de limba italiană. U niversitatea din Bucureşti, căreia îi mulţumim
şi pe această cale.
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B iserica neam ului rom ânesc, Biserica O rtodoxă Rom ână este,
cum scria cel m ai m are poet al rom ânilor, «creaţiunea emina
naţională..., m aică spirituală a neam ului rom ânesc, care a născut ui
lim bei şi u n itatea etnică a poporului, ea care dom neşte puternică
colo de graniţele noastre şi e azilul de m ântuire naţională a Ţării
rom ânul n u are Stat...» *. Fireşte, în cuvintele de m ai sus, Mihai
nescu cuprindea, de fapt, totul despre rolul Bisericii O rtodoxe Ro
în viaţa şi istoria rom ânilor. Este drept, nim eni n u o putea face
bine decât El însuşi, care rep rezin tă în tru p area geniului române
ne am intim însă câteva caracteristici ale Bisericii O rtodoxe Ro
aşa cum se prezintă ele astăzi. Mai întâi, Biserica O rtodoxă Rom ână i
cea m ai veche in stitu ţie a rom ânilor. Ea este şi cea m ai nur
instituţie, căci m em brii săi su n t m area m ajoritate a rom ânilor. Şi
este poate cazul să m enţionăm că Biserica O rtodoxă R om ână este
doua Biserică O rtodoxă ca m ărim e astăzi» 2 în lume. In afară de
să nu pierdem din vedere că, B iserica Ortodoxă R om ână este un
serică ortodoxă autocefală din lum e ai cărei credincioşi su n t de
latină. Totodată, este bine cunoscut tot ce a în trep rin s Biserica
Rom ână p e n tru salvarea fiinţei naţionale şi form area cult
ethos-ului specific al rom ânilor, ceea ce făcea, de altfel, pe
Vasile P â rv an să afirm e că, «în sfârşit, mai toată cu ltu ra noastră
literatu ra, ştiinţa şi arta, e o form ă de viaţă a bisericii noastre* *.
mai există, în fine, încă o caracteristică proprie Bisericii Ortodc
m âne, pe care nici o altă in stitu ţie a rom ânilor n-o poate avea, şi
aceea că ea depăşeşte frontierele ţării, atunci când îşi exercită
1. Apud ziarul «Timpul», 1882, nr. 63.
2. Tim othy W are (Bishop K allistos of Diolcleia), The O rthodox
Reprinted w ith revisions, Londra, 1980, p. 86.
3. V asile Pârvan, Scrieri. Text stabilit, studiu introductiv şi note de
Zub, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 488.
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sa canonică asupra m em brilor săi, adică asupra propriei sale
B p o r e . «Hotarele» Bisericii O rtodoxe Rom âne întinzându-se până acolo
■ e există suflare ortodoxă rom ânească. O ata re realitate o ilustra, cât
V p o a te de bine, P a tria rh u l Iu stin Moisescu, în an u l 1984, atunci când
f l b că, «hotarele» Bisericii O rtodoxe Rom âne «nu coincid cu hotarele
^ p n lu i rom ân. H otarele Bisericii noastre su n t acolo unde sunt hota■ e neam ului nostru. Cu alte cuvinte, Biserica noastră este alcătuită
& toţi rom ânii ortodocşi, ind iferen t de locul în care îşi petrec viaţa.
H le asigură m enţinerea lor în canonicitate, ea certifică statornicia lor
K dreapta credinţă, ea confirm ă p ăstrarea tu tu ro r în unitate. In tr-u n
^ ■ m it fel, d atorită coexistenţei sentim entului de rom ân cu sentim entul
& ortodox, în conştiinţa noastră, vrem e îndelungată, neam ul cinsteşte
■ r a r e a Bisericii în sânul său, iar Biserica îm brăţişează tot ce este
fc iâ n e s c în lă u n tru l sau în afara ţării. Sub aripile ei calde, Biserica ţine
■ treaga suflare rom ânească. Astfel, cei care trăiesc în diaspora, adică
■ i răspândiţi p rin tre oam enii din alte ţări, au rădăcini adânc îm plân■ e în trecu tu l neam ului nostru, în conştiinţa lor de rom âni şi în cref e ţ a noastră ortodoxă» 4.
I
La rân d u l său, actualul p a tria rh al Bisericii O rtodoxe Române, Prea
k r ic i tu l P ă rin te Teoctist A răpaşu, declara la 28 iunie 1987 că : «Ho■ re le Bisericii şi ale neam ului se în tin d până acolo unde locuieşte un
i m a n cu fam ilia sa, închinându-se la u n a lta r care păstrează legătura
p i altaru l străm oşesc din ţară, aşa cum nim enea nu poate să se lepede
k p ărinţii lui, bine ştiind că acolo este izvorul vieţii şi al credinţei
m ie» 5. De asem enea, la 10 aprilie 1988, Prea F ericitul P ărin te P a tria rh
peo ctist afirm a, p rin tre altele, că «Biserica noastră a lu p ta t cu ho tărâre
|p va lupta cu aceeaşi statornicie ca graniţele autocefaliei să nu răm ână
■um ai în tre gran iţele politice ale ţării, ci să treacă dincolo de ele, cu
p rin zân d graniţele neam ului rom ânesc şi ale credinţei noastre ortodoxe.
De aceea, parohiile ortodoxe rom âne de peste hotare au îndreptăţirea
şi îndatorirea de a prim i pu terea sfinţitoare, adică Sfântul Mir, de la
Biserica noastră străm oşească, Biserica Mamă» 6.
In tr-ad ev ăr, în v irtu te a sta tu tu lu i ei canonic de Biserică autocefală ',
Biserica O rtodoxă R om ână este în d re p tăţită să acorde asistenţă religioasă
4. A pud Pr. Dr. Ioan Dură, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române şi Întreaga
Miliare românească, Sn «M ărturie ortodoxă», Revista Com unităţii ortodoxe române
din O landa (Haga), an. III. 1984, nr. 7, p. 73—74.
5. Apud Pr. Dumitru Soare, V izita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în
Austria (19 iunie — 1 iulie 1987), In «Biserica O rtodoxă Română», CV (1987),
nr. 7—8, p. 146.
6. Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist Ia întâlnirea cu preoţimea Capitalei In prima zi de Paşti — 10 aprilie 1988 —, in «Glasul Bisericii»,
XLVII, 1988, nr. 3, p. 23; «Biserica O rtodoxă Română», CVI, 1988, nr. 3—4, p. 36.
7. A se vedea, Pr. Dr. Dură V. Nicolae, asistent universitar. Autocefalia Bise
ricii O rtodoxe Române şi bazele ei canonice, In «M ărturie ortodoxă», an IV, 1985.
nr. 8, p. 91— 107.
D espre autocefalie şi autonom ie în
Biserica O rtodoxă, a se vedea, Pr. Prof.
Liviu Stan, Autocelalia şi autonom ia în O rtodoxie, în «M itropolia Olteniei», XIII,
1961, nr. 5—6, p. 278—316.
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fiilor ei duhovniceşti aflaţi dincolo de fru n ta riile ei geografice şi «
a exercita, aşadar, jurisdicţia canonică asupra propriei diaspore» 8.
L uând cuvântul în şedinţa Colegiului electoral bisericesc, din 7 iirj
nie 1990, în tru n it în vederea alegerii m itropolitului M oldovei şi Bucov'
nei, P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist, am intea, p rin tre altele,
de «fraţii noştri rom âni de peste hotare», precizând că, «dacă până ac
şase luni zidul propagandei ateiste ne despărţea de ei —■ păstrândudragostea de fraţi doar în taina sufletului — a venit tim pul să ne ap.
piem de ei, să deschidem căi noi, cu inim i şi g ânduri curate...» 9.
Din an u l 1948 şi până la evenim entele din decem brie 1989, regim
ateist com unist din R om ânia a cău tat să lim iteze jurisdicţia canonică
Bisericii O rtodoxe R om âne doar la frontierele statu lu i naţional. Evid
că, în felul acesta, Biserica O rtodoxă Rom ână putea fi m ai uşor
trolată şi supusă p u terii a rb itra re a dictatorilor m ai m ari sau mai
din perioada respectivă. In acelaşi tim p, Biserica-M am ă, adică Bise
O rtodoxă Rom ână, era lipsită, astfel, de orice sp rijin eventual din p
fiilor ei duhovniceşti aflaţi în afara graniţelor Rom âniei.
A rticolul 1 al «S tatu tu lu i p e n tru organizarea şi funcţionarea B
ricii O rtodoxe Rom âne», «aprobat şi v o tat de S fântul Sinod, în ş
ţele din 19—20 octom brie 1948» 10 şi confirm at de organul legislativ
prem de atunci, M area A dunare Naţională, la 23 feb ru arie 1940,
strângea auto ritatea jurisdicţiei canonice a Bisericii O rtodoxe Ro
num ai asupra credincioşilor ortodocşi din Rom ânia. Iată te x tu l a
articol : «Biserica O rtodoxă R om ână cuprinde pe toţi credincioşii de
ligie creştină ortodoxă din R epublica Populară Rom ână»11.
Cât priveşte rap o rtu rile Bisericii Ortodoxe Rom âne cu propria
diasporă, acelaşi «Statut» din anul 1948 prevedea, p rin articolul
urm ătoarele : «A sistenţa religioasă, organizarea bisericească, cum şi
m iterea de conducători p e n tru rom ânii ortodocşi de peste hotare,
reglem entează de P a tria rh ia Rom ână, cu aprobarea G uvernului» 12.
dar, g u vernul regim ului com unist îşi aroga d reptul de a aproba
legătură a Bisericii O rtodoxe R om âne cu diaspora acesteia.
Consecinţele «Statutului» din 1948 au fost destul de nefaste
unitatea O rtodoxiei rom âneşti. în p rim ul rând, Biserica O rtodoxă
m ână pierdea jurisdicţia ei canonică asupra Bisericii celor două
8. Pr. asist. dr. N icolae V. Dură, Com unităţile ortodoxe române de peste
o preocupare permanentă a Bisericii O rtodoxe Române, in «Studii teologice», >
(1986), nr. 1, p. 13.
9. Alegerea şi instalarea noului m itropolit al M oldovei şi Bucovinei
Dr. Daniel Ciobotea, in «Biserica O rtodoxă Română», CVIII (1990), nr. 7—10.
10. Legiuirile Bisericii O rtodoxe Române sub înalt Prea Slinţitul
Justinian 1948— 1953, Editura Institutului Biblic si de M isiune Ortodoxă,
1953, p. 5, notă.
11. Ibidem, p. 5.
12. Ibidem, p. 6.
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m ăneşti, B asarabia 13 şi Bucovina de nord, anexate, după cum se
de U niunea Sovietică în anul 1940 şi trecu te de K rem lin sub autoa P atriarh iei Moscovei. în al doilea rând, ep arh ia ortodoxă rom ână
America, creată în anul 1929 şi trecu tă sub jurisdicţia canonică a
arhieî R om âne în 1934 avea să se scindeze în anul 1951, u rm are
cului a rb itra r al regim ului de la B ucureşti, care obligase Sfântul
să sfinţească, p en tru rom ânii am ericani, un episcop, în 1950, în
na lui A ndrei M oldovan ( f 1963), fără ca, în prealabil, să aibă
n sim ţăm ântul acestora u . Astfel, fiind acceptat doar de o p arte a
'n ilo r ortodocşi am ericani, episcopul A ndrei M oldovan a condus
hia M isionară O rtodoxă R om ână în A m erica şi Canada» («The
nian O rthodox M issionary Diocese in A m erica and Canada») 15,
jurisdicţia canonică a P atriarh iei Române. C eilalţi rom âni ortodocşi
Am erica şi-au ales, ulterior, ca episcop, pe V alerian D. Trifa, iar
hia lor, num ită «Episcopia O rtodoxă Rom ână din America» («The
nian O rthodox Episcopate of America»), au trecut-o, în anul 1960,
jurisdicţia M itropoliei O rtodoxe Ruse din Am erica, condusă de
opolitul Leontie ie.
In al treilea rând, «Statutul» din 1948, punând Biserica Ortodoxă
ână sub controlul regim ului com unist, îm piedica legătura ei firească
provincia ei, diaspora, dim inuându-i astfel credibilitatea în ochii
ânilor ortodocşi aflaţi în afara frontierelor României.
Se im punea, aşadar, ca, după prăbuşirea dictaturii com uniste totae, Biserica să întrep rin d ă ceva p en tru îndreptarea lucrurilor. De
a, una d in tre prim ele griji ale Sfântului Sinod, după Decembrie 1989,
fost şi aceea de a pune rânduială în acest dom eniu, atât de im port, al vieţii bisericeşti.
13. Privitor la unele aspecte ale pătim irii Bisericii O rtodoxe Române din
arabia, de la anexarea acesteia în anul 1940 de către Uniunea Sovietică şi până
m câţiva ani în urmă, a se vedea, N icolae Scutea, Bun ven it în casa fratelui
tru, in «Telegraful Român», an 138, nr. 43— 44. din 15 noiembrie 1990, p. 2.
14. A se vedea, Bishop V alerian D. Trifa, The O rthodox Church today aud
. Fr. Vasile H aţegan, Romanian Church History, Cleveland, Ohio, 1964 şi,
eosebi, capitolul «The Romanian O rthodox Church» din lucrarea ierarhului
’tat, a i c i; Ion Longin Popescu, Episcopatul ortodox român din Am erica (I) în
“ urierul românesc», anul IV, nr. 7—8, aprilie '992, p. 16.
15. Ulterior, Patriarhia Română a ridicat această eparhie la rangul de
Arhiepiscopie, in anul 1973, iar prin decizia nr. 14079 din 12 decem brie 1974, Sfântnl Sinod al Bisericii O rtodoxe Române i-a reînnoit S tatutul de autonomie, aco r
dată iniţial, la 12 iulie 1950. In fine, de notat că, la Congresul anual al «A rhiepis
copiei M isionare O rtodoxe Române în America şi Canada», (inut între 5—7 iulie
1991, s-a hotărât să nu se mai folosească cuvântul «Misionară» din titulatura
acesteia. (A se vedea, Fr. N icholas A postola, A rchiocesan Secretary. Archidiocesan
Congress M eets, în «Credinţa», «The Faith». Revistă rom ânească de spiritualitate
ortodoxă. Romanian Herald of O rthodox Spirituality, Detroit, Michigan, An. XLI,
1991, no. 7—9, p. 3.
16. A se vedea, Bishop V alerian D. Trifa, op. cit...
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P rin urm are, încă de la prim a şedinţă ex trao rd in ară a Sfântul
Sinod ţin u tă în zilele de 3 şi 4 ianuarie 1990, se hotăra : R evizuirea S
tu tu lu i şi a regulam entelor B.O.R. şi punerea lor de acord cu principi
canonice şi cerinţele actuale ale Bisericii» (vezi rev ista «Biserica O
doxă Română», CVIII (1990), nr. 1—2/ian.—febr., p. 6).
S fântul Sinod, reconfirm ând valabilitatea actualului S ta tu t pe
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne, a regulam en
aflate în vigoare ca şi a altor dispoziţii regulam entare în uz, dar, ţină
seam a că este absolut necesară elim inarea din legiuirile bisericeşti
vigoare a tu tu ro r prevederilor care contravin principiilor de libertate
de autonom ie bisericească, a h o tă râ t instituirea unei comisii, din
fesori şi persoane de specialitate care să procedeze la revizuirea S
tu lui p entru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române
şi a regulam entelor bisericeşti în vigoare (vezi, rev. «B.O.R.», C
(1990), nr. 11— 12/nov.—dec., p. 102), cp. şi nr. 1—2 (ian.—febr.) al
leiaşi reviste, p. 6.
în acelaşi tim p, profesori de teologie, alţi oam eni interesaţi,
exprim au în sensul unei revizuiri a legislaţiei bisericeşti. Aşa de
pr. prof. M ircea P ăcurariu, de la In stitutul teologic un iv ersitar din
îşi form ula în scris opiniile sale în această p rivinţă în paginile cun
tului ziar «Telegraful rom ân» 17.
Comisia rân d u ită de S fântul Sinod s-a conform at îndrum ărilor
m ite şi a prezen tat C ancelariei Sfântului Sinod propunerile de
ficare, privind legislaţia bisericească în vigoare. A ceste propuneri au
analizate de Sinodul P erm an en t al Bisericii O rtodoxe Rom âne în
ţele din 11 iunie şi 17 august 1990.
La rân d u l ei, Comisia canonică-juridică şi p e n tru disciplină a
tului Sinod a exam inat, la data de 18 septem brie 1990, propunerile
de comisia de profesori şi specialişti.
Sfântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, in şedinţa din 25
tem brie 1990 a analizat toate propunerile făcute în vederea
S ta tu tu lu i şi a regulam entelor în vigoare şi a stab ilit ca un nu
douăzeci şi p a tru articole din S tatu t, un num ăr de şaisprezece arti
R egulam entul organelor centrale şi alte articole să fie m odificate şi
de acord cu principiile libertăţii şi autonom iei.
Toate aceste tex te au fost apoi prezentate spre ultim ă conf'
definitivă aprobare A dunării N aţionale Bisericeşti, care şi-a d
lucrările în ziua de 26 septem brie 1990.
P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist sublinia în îm
respective că p rin «această lucrare de revizuire a prevederilor st
regulam entare se va defini deplina libertate şi autonom ie a
17.
Pr. prof. dr. M ircea Păcurariu, M isiunea de mâine a Bisericii, in
ful Român», an. 138, nr. 2— 4, 15 ianuarie 1990, p. 2.
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Rom âne şi se vor pune bazele unor relaţii noi intre Biserică şi
iarcăm, aşadar, cu bucurie, faptul că, în noua sa form ulare,
din S ta tu tu l p e n tru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
precizează clar că, diaspora ortodoxă rom ână face p a rte din
O rtodoxă Rom ână, iar art. 6 precizează şi m ai clar că «asistenţa
â şi organizarea canonică a diasporei ortodoxe rom âne se aside către S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne» 19.
lecizarea era absolut necesară fiindcă este evident că ruperea unei
a diasporei ortodoxe rom âne de B iserica-m am ă s-a datorat controexercitat de au to rităţile com uniste asupra P atriarh iei Române.
;abil este faptul, însă, că despre acest aspect al p ă tim irii20 BiseO rtodoxe Rom âne, de sfâşiere a propriei sale diaspore, nu s-a scris
din decem brie 1989 şi până astăzi, nici chiar în publicaţiile şi
bisericească ortodoxă. Or, p e n tru a se crea un clim at de încredere
piere în tre Biserica M amă şi fiii ei duhovniceşti de pretutindeni,
necesar ca aceştia să cunoască opresiunile şi lim itele în care aceasta
onat în priv in ţa diasporei în perioada 1948— 1989. Cu alte cuvinte,
ra rom ână aşteaptă să cunoască, în întregim e, actele de im ixtiune
tate de autorităţile com uniste asupra S fântului Sinod în raporturile
cii M ame cu aceasta. N um ai dându-se la iveală am estecul conducerii
iste în problem ele diasporei se va p u tea cunoaşte adevărata istorie
teia şi se vor în lă tu ra m ulte din cauzele stării ei actuale.
In afara lim itării au torităţii canonice a Bisericii Ortodoxe Rom âne
asupra credincioşilor ortodocşi din R om ânia — p rin S tatu tu l din
1948 —, şi a controlului ex ercitat de autorităţile com uniste asupra
iarhiei Rom âne, regim ul din R om ânia a m anifestat o atitudine cu
particu lară faţă de com unităţile ortodoxe rom âne neaflate în legăcanonică cu P a tria rh ia Rom ână. Iată, ce scria despre aceasta un
oscător al problem elor exilului ro m â n e sc : «După o lungă perioadă de
'n teres total în tim pul căreia toate efo rtu rile regim ului de la Bucui se în d rep tau în sensul destabilizării şi recuperării organizaţiilor
'tice ale exilului, la începutul anilor ’70, im ediat după ceea ce avea
se num ească în R om ânia «m inirevoluţia culturală», bisericile rom âne
18. Comunicai, trim is de P atriarhia Română, preoţilor de peste hotare, prin
•iciul Relaţiilor externe.
19. A se vedea, «V estitorul O rtodoxiei Româneşti», Periodic al Patriarhiei
mâne, an II, nr. 19—20, octom brie 1990, p. 4.
20. D espre unele aspecte ale pătim irii Bisericii O rtodoxe Române în anii
munismului, a se vedea, Pr. dr. Ioan Dură, Pătimirea Bisericii O rtodoxe Române
cei patruzeci şi cinci de ani de com unism. Pe când se va rupe tăcerea î, «Măr
ie Ortodoxă», an X, 1991, nr. 14, p. 7— 17; în «Arhiva A sociaţiei foştilor deţiti politici din România». Seria «Din D ocum entele Rezistenţei», nr. 4, 1992,
13—21.
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din lum ea liberă in tra ră în sfera priorităţilor acestuia...»21. Şi, auto
citat, m ai sus, îşi ilu stra chiar afirm aţiile cu prezentarea cazului biseri
de la Paris, din strad a Jean de B auvais, «pentru care guvernul de
B ucureşti a pus în acţiune m ijloace destul de im portante şi a recurs
tot felul de m anevre în vederea pun erii.m âin ii pe a c ea sta » 2-. De altf
m ărturie a «m ijloacelor» puse în acţiune şi a «m anevrelor» la care
recurs regim ul com unist din R om ânia în cazul bisericii ortodoxe rom*
din Je an Bauvais, stă cartea lui Jean M i l o e p u b l i c a t ă la Paris,
anul 1976.
Acum însă, când regim ul ateist com unist din R om ânia s-a pră
iar Biserica O rtodoxă Rom ână este pe calea dobândirii tre p tate a d
nei sale libertăţi de acţiune, a sosit, desigur, tim pul să se lucreze
cicatrizarea rănilor provocate în diaspora rom ânească până în de
brie 1989. Un început prom iţător în această direcţie s-a şi făcut,
ceea ce, fireşte, a ju tă la reconcilierea diasporei ortodoxe rom âne cu
rica Mamă. Ne referim la ridicarea caterisirii m itropolitului Vi
P u i u 2/1 de către S fântul Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, în a
şedinţă din 25 septem brie 1990. C aterisirea fusese aplicată m itropoli
V isarion Puiu, de S fântul Sinod, la ordinul p u terii com uniste, la 28
b ruarie 1950, pe când acesta se afla în exil. Ş tirea despre ridicarea
risirii m itropolitului V isarion Puiu e ra consem nată în tr-o publica^
Bisericii O rtodoxe Române, din 15 noiem brie 1990, în term enii urm ă
«în şedinţa sa din 25 septem brie 1990, Sf. Sinod al Bisericii noas'
aprobat propunerea privitoare la ridicarea caterisirii aplicate în 28 fe'
rie 1950 m itropolitului V isarion Puiu şi reabilitarea m em oriei sale.
m em oria acestui m itropolit s-a p ă stra t un m om ent de reculegere» ■
s.
Pe de lată parte, unele afirm aţii recente ale unor conducăt
com unităţilor din diaspora europeană, în necom uniune cu Biserica >
vădesc şi ele voinţa de a se păşi pe calea care va duce la împă
unitate.
21. Ion Varlam, L'Eglise O rthodoxe Roumaine de P a ris: Un combat
liberte, în revista «Connaissance des Religions», Roumaine, terre de foi. >'
spâcial Hors Serie. Anul 1990, p. 22.
22. Ibidem.
23. A se vedea, Jean Miloe, La riposte aux attaques du G ouvernem ert
main contre TEglise Roumaine de Paris, Paris, 1976, 368 pagini.
24. D espre M itropolitul Visarion Puiu, a se vedea, Arhim. F e lii
Detroit-U.S.A., M itropolitul Visarion Puiu, în «învierea». Foaie religioasă
de A rhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului, an 1, nr. 16, Joi, 15 noiem brie
p. 2.
25. In «Telegraful Român», an 138, din 15 noiembrie 1990, nr. 43— 14.
«Informaţii», p. 4.
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Biserica O rtodoxă Rom ână, p rin S fântul ei Sinod, are, desigur,
oria m orală de-a începe, fără tergiversare, un adevărat dialog, spre
se ajunge la «regăsirea» com uniunii spirituale d intre Biserica nea’ui şi fiiii ei duhovniceşti din diaspora. F ără a-şi îm puţina, fireşte,
'ja şi dragostea părintească faţă de com unităţile ortodoxe rom âne
te deja sub oblăduirea sa canonică, S fântul Sinod al Bisericii O rtoxe Rom âne va trebui să găsească căile ce duc la înfăptuirea comu’unii spirituale a întregii suflări rom âneşti ortodoxe din diaspora. De
ifel, este bine cunoscut că, această com uniune spirituală, care im plică
"şi u n ita te a rom ânilor de pretutindeni, poate fi, într-adevăr, realizată
ar de Biserica lor Mamă, Biserica Ortodoxă. Pe bună dreptate, vred'cul de pom enire, P a tria rh u l Ju stin ia n m ărturisea în «Testam entul» său
’ este «adânc convins că n u există u n a lt cheag duhovnicesc m ai trainic
n tru consolidarea şi u n itatea sufletească a rom ânism ului de p retu tin ni, în afară de Biserica O rtodoxă Rom ână a părin ţilo r noştri, care
e-au ocrotit în tot cursul veacurilor pline de m ulte prim ejdii, ne-a ţin u t
trânşi la sânul ei şi ne-a salvat în zile grele ; a slăbi această duhovniască u n itate înseam nă o prim ejdie m are p e n tru viitorul Neam ului» 2(i.
. asem enea, un profesor de Teologie al Bisericii Ortodoxe Rom âne
idenţia faptul că id entitatea etnică a rom ânilor ortodocşi din diaspora
ate fi păstrată şi afirm ată num ai prin legătura n eîn treru p tă cu neam ul
Biserica mamă, care are d arul să valorifice m oştenirea părintească şi
să respecte legea rom ânească. Această «lege rom ânească» presupune m ăr
turisirea credinţei străbune şi afirm area ethosului, a specificului spiri
tualităţii rom âneşti, în cadrul etn iilo r în care locuiesc cei de un neam
rom ânesc» 27. P rin urm are, Biserica O rtodoxă Rom ână este aceea care
asigură fiilor ei duhovniceşti statorniciţi dincolo de fru n tariile României,
m enţinerea în canonicitate, le certifică statornicia în dreapta credinţă a
străm oşilor şi le confirm ă răm ânerea lor în u n ita te a neam ului. Iată de
ce, glasul Bisericii-m am e se cade să fie auzit de fiii ei de p re tu tu tin deni, conştienţi fiind toţi că, «în ceea ce va fi mâine» Biserica O rtodoxă
Română, «va sta m ântuirea sufletului sau osânda noastră a tuturor»
pentru a folosi cuvintele unui m are dascăl de Teologie ortodoxă rom ână.
Pr. Dr. IOAN DURA
26. A pud Protosinghel Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovniceşti, voi. II, Edi
tată de Episcopia Rom anului şi Huşilor, 1988, p. 609.
27. Pr. asist. dr. N icolae V. Dură, Com unităţile ortodoxe române..., p. 22.
28. Teodor M. Popescu, profesor la F acultatea de teologie din Bucureşti, Ce
reprezintă azi Biserica O rtodoxă ? Prelegere de deschidere a cursurilor Facultăţii
de Teologie din Bucureşti (3 noiem brie 1940), Bucureşti, Tipografia Cărţilor biseri
ceşti, 1941, p. 31.

ATITUDINEA CLERULUI ORTODOX ARDELEAN
DIN SECOLUL AL XVIII-LEA FAŢA DE UNIATISM *
în toam na anului 1687, T ransilvania a fost cucerită de a u strie c i
La 9 m ai 1688, ea a tre c u t sub stăpânirea politică şi adm inistraţi
centrală a îm p ăratu lu i Leopold din Viena, devenind o provincie cons
ven t exploatată de Casa de A ustria. Coincide de fap t cu începutul
rioadei ce avea să pună la încercare cruntă Biserica O rtodoxă Roi
din Ardeal.
In stau rarea stăpânirii austriece asupra T ransilvaniei deschid
catolicism ului noi perspective de acţiune pentru realizarea m ai vechi
scopuri, îm piedicate de Reform ă, scopuri care, în alte părţi, fuses
îm plinite. T rebuie ţin u t seam a că absolutism ul habsburgic s-a fol
de catolicism ca de un cheag spiritual care să confere im periului s
alcătuit d in tr-u n conglom erat p estriţ de popoare, un caracter mai uni
De la început, noii stăpâni ai T ransilvaniei au fost convinşi
dom inaţia lor asupra acestei noi posesiuni se va în tă ri num ai în măs
în care catolicism ul va dobândi un rol p re p o n d e re n t1. P rin tre relig'
recepte, recunoscute p rin diplom a leopoldină din 1691, catolicis
deţinea însă poziţia cea mai slabă. De aceea politica austriacă a că
să confere catolicism ului ponderea dorită, orientîndu-se în două dir
să reducă progresiv privilegiile largi de care se bucurau protestanţii
să atragă pe rom âni la uniaţie.
P rim ul obiectiv l-au realizat destul de repede, p rin înlătura;
cancelarului B ethlen, judecat ca răz v ră tit din cauza politicii sale
pleda p e n tru independenţa T ransilvaniei, prin înfrîngerea apoi a
coalei provocate de Francisc Rakoczi şi prin elim inarea tu tu ro r duş
nilor calvini care stăteau în calea planurilor h ab sb u rg ic e 2.
P en tru în făp tu irea celui de al doilea obiectiv s-a ap elat la is<
politică a m isionarilor iezuiţi. Încă din 1699, aceştia fuseseră instruiţi
în acţiunea lor să facă distincţie în tre cele ce ţin de credinţă sau
dogmă şi cele ce ţin de ritu l sau disciplina bisericească. Şi, aşa cum
m ulte rân d u ri s-a p u tu t constata, m isionarii au v estit celor ce trebt:'
să treacă la unirea cu Biserica Rom ână că nu se vrea schim barea ri
rilo r a c e sto ra 3. Cât despre credinţă totul era trecut sub tăcere, căd
scolasticism ul lor, num ai ei puteau face distincţia. D ar socoteala din "
nu s-a p o triv it cu cea de-acasă.
A tenţia treb u ia să se în d rep te mai întâi spre câştigarea preo
la u n ire şi apoi a poporului, dar nu d intr-o dată, ci începând cu
p a tru puncte deosebitoare.
*
Lucrare de sem inar in cadrul cursurilor de doctorat In Teologie, s p ~
tea Istoria Bisericii O rtodoxe Române, întocm ită sub îndrum area Domnului
Dr. Emilian Popescu, care a şi dat avizul de publicare.
1. Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal,
Sibiu, 1920, p. 2.
2. Ibidem, p. 128.
3. D. Prodan, Sup/ex Libellus Valachorum, Ed. Ştiinţifică, B ucureşti
p. 113.
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In felul acesta s-a născut «Unirea» sau m ăcar concepţia despre
•, căci un irea «adevărată» avea să se facă p rin tr-u n fals m onstruos
acela din 1701, asupra căruia nu vom insista în tru cât faptele su n t
rJm cunoscute. Vom insista num ai asupra consecinţelor acestora.
Spre deosebire de toate religiile şi confesiunile creştine, uniatism ul
s-a născut d intr-o aderare a unor m ase de oam eni la o concepţie
pioasă, deosebită de cea pe care o avuseseră m ai înainte, care să
•■ndă unor noi treb u in ţe sufletetşi şi să aducă o schim bare în viaţa
itu a lă a credincioşilor. U niaţia n u s-a făcut pe baza unor atari
-iderente, ci num ai din tr-u n ele politice.
De fapt, u n iaţia a fost — aşa cum sugerează foarte bine părintele
..'esor D. Stăniloae — rezu ltatu l unei îndelungate acţiuni de violena conştiinţei religioase a poporului rom ân din T ransilvania''1.
«Supus unor c ru n te şi prelungite presiuni p e n tru a adera la catovm, o p a rte din poporul rom ân din T ransilvania a acceptat p e n tru
-elarea şi potolirea celor ce exercitau asupra lui această silnicie, o
pendenţă adm inistrativă de Roma papală, dar şi-a p ăstrat în realitate
. conţinutul credinţei şi cultul său ortodox. A stfel s-a născut aşa zisul
iatism rom ân ca un com prom is artificial şi hibrid în tre presiunile
rcitate asupra poporului rom ân din T ransilvania şi între fo rţa lui de
-Istenţă» 5.
La scu rt tim p după săvârşirea dureroasei dezbinări sufleteşti a
m anilor transilvăneni din 1698— 1701, preoţii şi credincioşii care
.brăţişaseră uniaţia şi-au d at seam a că toate cele prom ise în diplom ele
p o ld in e 6 n u e ra u decât vorbe deşarte şi, în plus, erau am eninţaţi
=-şi piardă legea străm oşească. D rept aceea, în d ată după instalarea lui
ţanasie A nghel ca episcop u n it, a început lu p ta p e n tru apărarea O rtoixiei, fiind p u rta tă tim p îndelungat, cu m ultă stăru in ţă de preoţi şi
incioşi deopotrivă, în fru n tâ n d bătăi, tem niţă şi m oarte m ucenicească.
L upta p e n tru ap ărarea dreptei credinţe se m anifesta în diferite
Sorme : p rin îm potrivirea directă de a îm brăţişa u n ia ţia ; prin trim iaerea a nenum ărate m em orii la C urtea vieneză, fie la guvernul ardelean,
«ri la curţile ortodoxe din Ţ ările Rom âne, R usia (Petersburg), precum
% la m itropolia sârbă din Carlovitz ; p rin trecerea unor preoţi şi cre
dincioşi transilvăneni în Ţ ara Rom ânească sau Moldova, unde puteau
să m ărturisească liniştiţi credinţa lor ortodoxă şi, m ai m ult, hirotonincu-se unii chiar acolo, după care se întorceau în m ijlocul poporului
cbidit în speranţa că vor p u tea contracara teribilul prozelitism catolic
pentru uniaţie.
A ceastă luptă se m ai realiza p rin ren u n ţa re a la uniaţie a unor
preoţi şi credincioşi care fuseseră am ăgiţi sau siliţi s-o prim ească, ori
4. Pr. D. Stăniloae, Uniatismul din Transilvania. încercare de dezm em brare a
toporului român. Bucureşti, 1973, p. 11.
5. Adolf Am bruster, Românii In cronica lui O ttokar de Styria, In «Studii.
Revistă de istorie», XXV (1972), nr. 3, Bucureşti, p. 482, nota 77, cf. Pr. D. Stăniloae,
zp. cit., p. 11.
6. încă din 1692 Îm păratul Leopold declara printr-o patentă
imperială
că toţi
roi de rit grecesc uniţi cu Biserica Romei, trebuie să se
bucure întrutotul
de scuiirile şi privilegiile de care se bucură feţele bisericeşti şi credincioşii Bisericii
Romane de rit latin, — D. Prodan, op. cit., p. 119.
B. O. R. — 10
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se alegea ca ultim ă soluţie lupta, în adevăratul şi propriul ei sens
răscoalele.
Se poate spune că lu p ta p e n tru credinţa străm oşească a fost
din coordonatele cele m ai constante pe care s-a sp rijin it patrim oni
spiritual al poporului rom ânesc din Transilvania.
Şi toate acestea p e n tru că «Biserica unită este o creaţie artific'
şi nu pornise dintr-o convingere» 1.
începutul luptei p e n tru O rtodoxie datează din chiar vrem ea c*
se urzea uniaţia.
Reacţia îm potriva unirii a v en it din direcţii diferite. Au prote
îm potriva ei, dar indirect, nobilii transilvăneni care-şi vedeau am e- '
ţaţă situaţia lor privilegiată, cu deosebire în urm a celei de-a doua
plom e leopoldine din 17018 (prin acordarea unor privilegii celor
s-a r fi u n it cu B iserica Rom ano-Catolică, nobilim ea risca să-şi pi
m âna de lucru şi s-ar fi co n tu rat o concurenţă în plan economic
aceştia, ori lucrul acesta nu era nicidecum dorit. Era m ult m ai bine
ţăran ii transilvăneni să răm ână iobagi, dar uniţi).
In tervenea apoi ca reacţia, întreaga Ortodoxie, în general şi cea
Ţ ara Rom ânească şi Moldova, în special. Şi nu în ultim ul rând,
rid icat îm potriva uniaţiei preoţii tra n silv a n iy protestând în di
m oduri am intite, deja, m ai sus.
D ar reacţia cea m ai puternică a venit din partea poporului i
Ea a venit mai târziu, dar cu a tâ t m ai susţinută, m ai neînfricată,
neabătută. Poporul trebuie să fi fost nedum erit la început, din î
că inform area sa era slabă. D ar neinform aţi îndeajuns trebuie să fi
şi preoţii, d at fiind că ei n u sem naseră actele de unire (ci num ai
d intre protopopi), după care se trezeau uniţi.
După ce poporul s-a d u m irit că se intenţionează ru p erea lui de
dinţa ortodoxă străm oşească, o m işcare generală de rezistenţă s-a
în toată T ransilvania, mai ales începând din anul 1744, cum de
vom avea p rileju l să constatăm . Credincioşii au început să re ftu e
m ai asiste la slujbele preoţilor u n iţi şi-şi trim iteau tin erii să se
nească la episcopiile din Ţ ările Rom âne vecine, sau prim eau
m unteni, ori moldoveni.
7. N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal $i Ungaria, voi. i, B ucureşti
p. 347, cf. Pr. D. Stăniloae, op. cit., p. 11.
8. A ceasta prevedea, printre altele, că «şi mirenii şi cei de stare plebee
românii uniţi) să fie num aidecât cuprinşi în statul catolic... şi reaşezaţi in
celorlalţi fii ai patriei». Nic. Nilles, Sym bolae ad illustrandam historicam ~
orientalis, voi. I, O eniponte, 1885, p. 266, la A drian Popescu, Statornicia
român din Transilvania 3n legea străbună, în «BOR», LXXXVI (1968), nr.
p. 1079— 1094. Catolicul Mihail Cserei scria, la rândul său, că «nu le plă
dintre domnii papistaşi la mulţi, pentru că vedeau că e spre răstu rn area libo*
întregii ţări a aşeza în rândul celorlalte stări acea strein ă şi netrebnică
rom ână pe care ţara a tolerat-o pentru interesul public» — Nic. Nilles,
Adică, rom ânii erau liberi să m uncească, iar ceilalţi, faţă de care rom âaii
nişte străini în ţara lor, erau liberi să profite de munca primilor, nestânj
9. «Noi ţinem întru totul de credinţa românească, credinţa grecească,
cei din Haţeg, căci in aceea ne-am găsit» — v. S. Dragomir, op. cit., p. 17.
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In cerbicia ei, C urtea vieneză a ordonat arestarea sau, in cel mai
it caz, expulzarea unor preoţi ca aceştia. D ar greşea, căci rom ânii
preg etat să in tre în luptă cu autorităţile, o luptă, totuşi, inegală,
tă în care stăpânii nu treb u iau şi nu aveau nevoie să se justifice
faţa victim elor lor. M ajoritatea populaţiei ardelene s-a a ră tat făţiş
rtriv a uniaţiei, mai ales, după îndem nurile lui V isarion Sarai, când
dezlănţuit o durabilă acţiune populară, m ereu în creştere, ducând
a spre un adevărat dezastru. Şi în toată această m işcare s tă ru it
e de preoţi ca ale lui Ioan M olnar din Sadu, Ioan din Aciliu, Cosma
Deal, Ioaneş din Galeş şi celebra figură a lui Sofronie de la Cioara.
D ar cei dintâi lu ptători p e n tru crezul rom ânesc şi ortodox au fost
ovenii, sfătuiţi de p a triarh u l Dositei al Ierusalim ului (atunci se afla
noi în ţară, chiar la Braşov) să se ferească de a avea legături cu
îasie 10.
Astfel, la instalarea acestui episcop la Alba Iulia, în 25 iunie 1701,
care au cutezat să fie prezenţi, nu p e n tru a pream ări fapta noului
:op, ci p e n tru a o com bate, dezaproba şi osândi, fiindcă şi-a părăsit
iinţa, su n t şi urm ătorii preoţi : protopopul Vasile Grid, preoţii C ristea
Florea din Braşov, A ldulea din Z ărneşti, Ioan din Tohanul Vechi,
icu din Râşnov, iar de la Făgăraş C ristea şi Stan, acesta din urm ă
ind aici din Satulung la dorinţa lui Vodă B râncoveanu u . De fapt,
ştia fuseseră invitaţi la un sobor, unde A tanasie urm a să se prete ca nou episcop, unit, h irotonit la Viena, iar iezuitul N eurater tre a să citească diplom a de num ire, em isă de L e o p o ld n . Braşovenii,
această invitaţie, se adresează lui David Corbea 13, la Bucureşti, alăându-i şi o scrisoare p e n tru B râncoveanu, înştiinţându-1 de cele în‘ m plate. Corbea îi sfătuieşte să convoace un sobor cu preoţii din Ţ ara
■sei şi să se prezinte cu o delegaţie de vreo 50 de persoane la Alba
ia, învăţându-i cum să procedeze p e n tru a n u fi înşelaţi in credinţa
' dogmele lor u . U rm ând sfatul, braşovenii s-au prezentat la A lba Iulia,
10. Patriarhul Dositei, cât şi Calinic al Constantinopolului vor arunca anatem a
upra lui A tanasie, num it de ei «Satanasie» — Dr. Sterie Stinghe, Documente priitoare la trecutul românilor din Schei (1700—1783), Braşov, 1901, p. 34__37, doc.
V, 3 iul. 1702: N. Iorga, Istoria Bisericii rom âneşti şi a vieţii religioase a ro'nilor, ed. II, Bucureşti, 1930, p. 39; cf. Lucian Florea, O rtodocşi din Braşov In
ptă cu uniafia In prima jum ătate a secolului XVIII, în «G.B.», XXVII, 1968, 9— 10,
p. 992. V lădica Dosoftei, va fi printre cei mai dârji im potrivitori fată de actul ce
sfâşiase unitatea Bisericii dreptcredm cioase din Ardeal» v. Prof. A lexandru Elian,
Legăturile m itropoliei U ngrovlahiei cu Patriarhia de Constantinopol şi cu cele
lalte Biserici O rtodoxe, în «BOR», LXXVII (1959), 7—8, p. 929.
11. Ştefan M eteş, Românii din Ţara Bârsei, a Făgăraşului şi din Trei Scaune,
Secuim e şi unirea cu Roma, în «MA», VIII (1963), 1—3, p. 124; Prof. Ioan Lupaş,
Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, 1918, p. 113; S. Dragomir, op. cit.,
p. 38.
12. S. Dragomir, op. cit., p. 33.
13. Candid C. M uşlea, Biserica Slântul Nicolae din Scheii Braşovului, voi. I,
(1292— 1742), Braşov, 1943, p. 140, cf. L. Florea, op. cit., p. 993. Familia Corbea
era de origine braşoveană şi a trecut în Ţara Rom ânească sacrificându-şi toată
averea şi influenţa ei pentru apărarea fraţilor din Schei. Bătrânul preot Ioan
Corbea, călugărindu-se, îşi lăsa averea bisericii de aici. A jungând la Bucureşti,
fraţii Corbea devin oam eni cu m are trecere pe lângă domnul Brâncoveanu, David
Corbea ajungând chiar un intim al acestuia (v. Şt. M eteş, op. cit., p. 126— 127.
14. S. Dragomir, op. cit., p. 35, cf. L. Florea, op. cit., p. 993.
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protestând îm potriva instalării de episcop u n it în catedrala istorică
rom ânilor a rd e le n i15.
De aici, delegaţia braşoveană s-a în d rep tat spre reşedinţa mi
politană, rep etân d protestul. R ezultatul a fost acela că au fost
afară din m ănăstire 16.
La 27 iulie 1701, această acţiune de contestare continua p rin a
că va fi în ain ta t un pro test îm păratului Leopold, subscris de p
de mai sus, afirm ându-se că braşovenii nu-1 vor recunoaşte pe n
episcop şi-şi vor p ăstra m ai departe legea în care au tră it înain
lor 17. P ro testu l a fost publicat oficial de notarul Ioan Sarosi din Br=
adăugând la el şi sigiliul îm părătesc, drept p e n tru care a fost d
din funcţia sa 18.
P ilda braşovenilor au urm at-o în curând protopopii, preoţii şi
renii hunedoreni, care au p ro te sta t cerând a fi îngăduiţi a tră i după
ceiul pravilei greceşti şi rom âneşti cu toate cele ale bisericii lor l'J.
P rotestul braşovenilor s-ar putea spune că este prim u l de acest
dacă ne gândim că data de 25 iunie 1701, când a fost in stalat At
este d ata n aşterii oficiale a uniatism ului la noi.
Totuşi, încercări de in filtra re a uniatism ului ap ar în 1692 şi, ca
m are, era în d re p tăţit u n a lt pro test m ai vechi, al unuia d intre
care subscriseseră p ro testu l din 1701, iulie 27, şi anum e al pr
C ristea din Scheii Braşovului, fiul protopopului Stanciu, care se
clarase pe faţă şi în public contra u n i r i i : prim a dată la o anchetă
26 octom brie 1699 şi apoi la instalarea lui A tanasie
în sfârşit, vestea u n irii u nor rom âni d in A rdeal cu Biserica
şi statornicia braşovenilor în credinţa străm oşească, îl d e te rm in i
C onstantin B râncoveanu să le adreseze acestora, la 5 iulie 1701, o
soare în care le spune : «Fiindcă voi aţi păzit curată legea cea pra
nică care de la p ă rin ţii şi moşii voştri o aveţi, de aceasta foarte
p ă ru t bine şi ne-am bucurat... şi s-o păziţi în continuare curată şi
sm intită» 21.
D upă 25 iunie 1701, preoţii din ţin u tu l Bârsei şi din B raşov au
ca şi m ai înainte, în legea străm oşească. Ei se hirotoneau în Ţara
15. S. Dragomir, op. cit., p. 36.
16. St. Stinghe, Istoria Bisericii Scheilor Braşovului (M anuscris de M
Tempea), Braşov, 1899, p. 25—27; Candid C. M uşlea op. cit., p. 141, 143;
Bunea, Episcopii Petru Pavel A ron şi Dionisie Novacovici, Blaj, 1902, p. î
L. Florea, op. cit., p. 993.
17. Timotei Cipariu, A cte şi Iragm ente latine rom âneşti pentru istoric
romane mai ales unite. Blaj, 1955, p. 268—269; v. şi Silviu Dragomir, op.
L. Florea, op. cit., p. 994 (n. 16).
18. L. Florea, op. cit., p. 15.
19. Ioan Lupaş, Dezbinarea bisericească a românilor ardeleni în lu n ^ m
m entelor din întâia jum ătate a vcacului XVIII, in voi. «Studii, conferinţe si
cări istorice, I, Bucureşti, 1927, p. 243; S. Dragomir, op. cit., p. 40.
20. A lex. Pop, Dezbinarea In Biserica românilor din A rdeal şi Ungarm.
Bucureşti, 1920, p. 55; cf. Şt. M eteş, op. cit., p. 125 (n. 22).
21. St. Stinghe, Istoria Bisericii..., p. 27—28, cf. L. Florea, op. cit., Pl
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iar după hirotonie erau obligaţi să depună un jurăm ânt, că vor
şi apăra în tru totul curată credinţa s tră b u n ă -2.
In această prim ă ju m ă ta te a secolului al X V III-lea unirea a fost
''ta tă serios şi de răscoala lui Francisc Rakoczy 'a .
In acest context al revoluţiei rakocziene de eliberare s-a rem arcat
;1 Ioan Tirca, cel care, la 1701, reuşeşte să ocupe scaunul episcopal
ba-Iulia, p e n tru vreo p a tru ani, in titulându-se singur, atunci când
~esa lui Rakoczy, «sm eritul şi plecat Tirca Ion cu voia M ării sale
ului episcop ro m â n ilo r» 2'1. E ra vorba de un preot cu oarecare
inţe care, în 1700, înţeles cu calvinii se ridicase îm potriva unirii,
ase iscălituri p e n tru acest lucru, a um blat în Ţ ara Românească
u a fi hirotonit, ajungând în cele din urm ă preot în Ţ ara H a’ui 2r>.
A juns episcop la 1707, prin vrerea clerului şi a poporului dreptincios, răm as fidel rânduielilor creştinătăţii răsăritene, a ţin u t un
J în care unirea cu Roma a fost declarată n u l ă 2(i.
Intre adepţii lui T irca cunoaştem doi protopopi : pe «notareşul»
rului, Vasile, şi pe fratele său, protopopul P e tru din D a ia 27.
Dar, odată cu în d ep ărtarea lui Rakoczy din arena luptei de elibe, încercarea de a reînvia m itropolia A rdealului a eşuat, episcopul
a retrăgându-se în p ărţile M aram ureşului 28.
Reaşezat la A lba Iulia, însuşi A tanasie a făcut o încercare de a
’da unirea în 1711. P rileju l era prielnic, căci m uriseră şi îm păratul
pold şi cardinalul Coloniei. Sub influenţa acestor evenim ente, cei
fraţi protopopi am intiţi, Vasile şi P e tru , fac o încercare de în lătu rare
tm iaţiei. Ei izbutesc la un m om ent d at să înduplece nu num ai pe proto
ni, ci şi pe A tanasie în această direcţie. Se pare că, în iunie 1711, a
‘"tat chiar un sobor al protopopilor care s-au lepădat de unire, lucru
a făcut ca, până în noiem brie, T ransilvania să fie eliberată de uniaţie.
tul n-a ţin u t m ult d atorită lui A tanasie şi altor protopopi, care,
22. v. Şt. Stinghe, Documente... p. 38, doc. XV, 18 septem brie 1708, p. 13—14,
. 7, 21 iulie 1701, la I. Lupaş, Dezbinarea..., p. 253.

23. Pr. prof. drd. Constantin Cojocaru, Românii ortodocşi din Transilvania şi
’zearea curulilor (1703— 1711). Im plicaţiile M oldovei, Extras din revista «Teologie
viată», 1991, nr. 1—3, p. 40—55.
24. N. Iorga, Studii şi docum ente, Bucureşti, 1902, voi. IV, p. 72;' cf. S. Dramir, op. cit., p. 74; C. Bobulescu, Fete bisericeşti In războaie, răzvrătiri si relutii, Chişinău, 1930, op. cit., p. 28. N. Iorga, Sate şi p teo ţi din Ardeal, Bucuti 1902, p. 183, 184, 200; I. Lupas, Istoria bisericească... p. 116; idem, Dozbina..., p. 248; L. Patachi, Românii ortodocşi în lupta cu catolicism ul după 1700,
«S.T.» II (1950), nr. 3—6, p. 225.
25. N. Iorga, Sate şi preoţi..., p. 183; G heorghe Şincai în Cronica românilor
une că acesta nu era decât «un fost popă rom ânesc şi în v ătat în limba ungu~scă şi latinească», care «fusese prins şi il ţinea In fiare la mănăstire», întrucât
periclita unirea (1886, tom II, p. 331 la C. Bobulescu, op. cit., p. 28).
26. Pr. prof. G rigorie T. M arcu, Lupta Iui Petru Maior îm potriva papalităţii
In «Ortodoxia» (IV) 1952, 3— i, p. 491 ; I. Lupaş, Istoria bisericească, p. 116.
27. S. Dragomir, op. cit., p. 94 ; C. Bobulescu, op. cit., p. 28, Ştiri despre acest
preot ajuns episcop mai avem în 1708 într-o scrisoare a lui Rakoczy către stolnicul
Constantin C antacuzino; N. Nilles, op. cit., p. 372—375 la N. Iorga, Sate şi preoţi...,
p. 200.
28. S. Dragomir, op. cit., p. 75.
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slabi din fire, au cedat intim idărilor iezuiţilor care i-au obligat la
m ărturisiri de credinţă în favoarea uniaţiei 79. în felul acesta poli*
habsburgico-catolică, de acaparare a conştiinţelor naţionale, avea să
registreze un nou succes.
Evenim entele de respingere a uniatism ului nu s-au oprit, i
aici, ci preoţii rom âni au continuat să protesteze îm potriva în ce rc'
de atragere forţată la uniatism , aşa cum am văzut în cazul braşoven
O ricât a r fi v ru t iezuiţii să se creadă — pentru a induce în eroare
că tot poporul rom ânesc din A rdeal s-ar fi lepădat de ortodoxie,
crurile su n t infirm ate de o conscripţie din 1716, care, chiar dacă
oferă date prea interesante, răstoarnă aserţiunea de mai s u s 30.
în ciuda tu tu ro r vicisitudinilor, preoţim ea ortodoxă era ho
să nu cedeze, înm ulţindu-şi rândurile cu orice preţ, acest fap t co
tuind în mod sigur, un fel de a protesta, o atitudine tacită luată î
triv a celor ce-şi făceau un ideal din a stârpi credinţa ortodoxă.
Ca urm are, un aspect al m işcării de rezistenţă a p reoţilor l-au
stitu it hirotoniile în ţările vecine, căci la ei în A rdeal, preoţii ort
fuseseră văduviţi de un conducător spiritual. Astfel, hirotonirile
m unţi au fost foarte num eroase până la 1760, în tru c ât aceasta a
perioada în caro T ransilvaniei i-a lipsit un vlădică ortodox. I
după trecerea lui A tanasie la uniatism au început să se facă hi
în Ţ ara Rom ânească 31.
29. Pr. prof. M ircea Păcurariu, Încercări şi reveniri de preoţi şi parohii
in sânul Bisericii străm oşeşti până In anul 1948, in «BOR» LXXXVI (1968).
p. 1095— 1096 i Ştefan Lupşa, Încercări de reîntregire a Biscricii române după
în «B.O.R.», LXXV (1957), 10, p. 1037.
30. S. Dragomir, op. cit., p. 108. Este adevărat, clerul unit întrecea Ia
de aproape cinci ori pe cel ortodox (2260 de uniţi, faţă de
465 de ortod
tot ad evărat este că num ărul preoţilor uniţi era în creştere continuă, încât
2000 în 1700, se ajunsese la num ărul de 2260 în 1716 răm ânând oarecum o
căci în 1750 statisticile confirmau un num ăr de 2100 preoţi uniţi (v. N.
Sate şi preoţi... p. 176; cf. D. Furtună, Preoţimea românească în secolul
Starea ei culturală şi materială, V ălenii de munte, 1915, p. 123; A. Bunea,
p. 382, iar după m işcările din 1760— 1761 num ărul lor avea să scadă, ajun''
1764 la num ărul de 1637 (A. Bunea op. cit., p. 283; cf. D. Furtună, op. cit..
Şi dacă aşa se întâm pla în rândul uniţilor, se pare că până la 1764
preoţilor ortodocşi creştea astfel încât, la conscripţia din 1762, s-au înregistr
de preoţi ortodocşi (S. Dragomir, op. cit., voi. II, p. 284—285; cf. Pr. D. S?
op. cit., p. 40—41).
31. Ca atare la 1701, m itropolitul Teodosie hirotonea
pe grăm ăticul
pentru biserica din Satulung-Braşov (S. Stinghe, Documente, I, p. ir
pr. prof. M ircea Păcurariu, Legăturile Bisericii O rtodoxe din Transilvania
Românească şi M oldova Jn sec. X V I — XVI I I teză de doctorat, in «M.A.» XIII
1—3, p. 59); la 1706, acelaşi mitropolit, fratele protopopului de la Braşov.
Grid (S. Stinghe, Documente, I, p. 38); în 1713, m urind preotul Radu T
în locul lui va fi hirotonit, tot la Bucureşti, diaconul Ion al popii Petru
şi o dată cu el se pare că a mai fost trimis şi fiul protopopului Flore*
Teodor, care a fost hirotonit în 1717 (S. Stinghe, Documente, I, p. 49—50;
C. M uşlea Biserica Slântul Nicolae din Scheii Braşovului, voi. I, (1'
Braşov 1943, p. 140). Tot în 1713 a fost hirotonit diacon de către m itro p o lit^
Ivireanu şi Radu Tem pea II, autorul Cronicii scheiene, ca la 1716 să fie
preot (S. Stinghe, Istoria Bisericii Scheilor..., p. 45; C. M uşlea, op. cit,
De asem enea, hirotoniţi în Ţara Rom ânească au mai fost protopopul Eus
lievici (1721), (S. Stinghe, Istoria..., p. 56, C. Muşlea, op. cit., p. 160), d
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In 1713, preoţii şi epitropii din Braşov trim it m itropolitului A ntim
ul două scrisori la care vlădica le răspunde că a hirotonit p e n tru
diacon în preot şi un grăm ătic în diacon 32, hirotonii făcute p en tru
fi de a ju to r în lupta contra propagandei catolice, mai ales
că aceşti
i hirotoniţi în Ţ ara Rom ânească treb u iau să stea un tim p pe lângă
polit să se deprindă m ai bine, probabil, cu în v ăţătu ra Bisericii
’oxe.
D ar după m oartea lui A tanasie, situaţia Bisericii braşovene începea
se înrăutăţească, mai ales că legăturile cu Ţ ara Românească vor fi
.eu iate de către autorităţi.
In ce priveşte scaunul episcopal unit, acesta răm âne vacant o pedă, până când în 1721, a fost n um it de papă ca episcop, rom ânul
egat Ioan Pataki, unul d in tre cei mai teribili şi convinşi adepţi ai
olicism ului în form ă uniată.
în acelaşi tim p papa Inocenţiu X III va mai decreta înfiinţarea
îcopiei unite la F ă g ă ra ş:<5, în locul unde m arele Brâncoveanu conjise frum oasa m ănăstire de la Sâm băta "A.
Dacă până la alegerea lui P ataki rom ânii se bucuraseră de o peadă relativ calmă, de acum înainte aveau să lupte enorm îm potriva
biciei acestuia de a încerca să-i sducă pe toţi la u n ire 35.
--a, ales preot la biserica Sf. N icolae (1733) (S. Stinghe, Istoria..., p. 119; C. Muşlea,
. cit., p. 202—204). V asile Băran, al treilea fiu al protopopului Florea (1734) (S
inghe, Istoria..., p. 124— 125; C. M uşlea, op. cit., p. 202—204) şi probabil mulţi
iii.
32. S. Stinghe, Documente..., p. 48, doc. XXI, 15 februarie 1713; Pr. Prof. I. Răifcireanu, A ntim Ivireanul, luptător pentru ortodoxie în «B.O.R.», LXXXI1I (1965),
W—9, p. 838.
33. S. Dragomir, op. cit., p. 95.
34. N icolae Aron, M onografia bisericilor... din Făgăraş, 1913, p. 197— 198, la
S. Dragomir, op. cit., p. 97. A tunci când biserica le-a fost răpită românilor făgărăseni, aceştia au trim is un memoriu la C urtea din Viena, arătând nedreptatea şi
S rădelegea episcopului Pataki. Totodată, pentru revenirea acestei biserici in po
sesia rom ânilor ortodocşi, a intervenit şi doamna M arica, văduva lui Brâncoveanu.
Cjm era aulică din V iena a dat totuşi ordin episcopului Ioan Pataki să restituie
riserica, ceea ce, însă, nu s-a întâm plat. Cu toate insistentele. Curtea din V iena
• d zădărnicit pronunţarea unei sentinţe, consfinţind unul dintre cele mai nelegiuite
si ruşinoase acte săvârşite îm potriva noastră : răpirea
bisericii din Făgăraş. S. DraTimir, op. cit., p. 98— 107; I. Lupas, Dezbinarea..., p. 250—251.
35. St. M ateş, Relaţiile Bisericii Rom âneşti O rtodoxe din Ardeal cu Principatele
Române In sec. XVIII, Sibiu, 1928, p. 7, cf. L. Florea, op. cit., p. 998 (S. Dragomir,
-■?. cit., p. 98— 101 ; I. Lupaş Dezbinarea..., p. 250—251. El a fost instalat îm potriva
voinţei rom ânilor ortodocşi tocmai în această biserică
în care un preot catolic l-a
Întâm pinat pe noul ales cu o cuvântare m aghiară, iar teologul iezuit l-a întâm pinat
cu o cuvântare latinească (Ibidem, p. 99— 100; I. Lupaş, Dezbinarea..., p. 250). După
lot acest protocol, preotul ortodox al bisericii brâncoveneşti, Toma, a oficiat Sfânta
litu rg hie, la care am asistat şi ca oaspeţi. După liturghie s-au citit cele două bule
papale din 1721 — cea prin care era num it Pataki şi cea prin care biserica în cauză
■era dată uniţilor», iar mai apoi Pataki a încercat atrag erea făgărăşenilor îm preună
cu preotul Toma la uniatism (Ibidem , p. 251 ; S. Dragomir. op. cit., p. 100— 101).
P r e o t u l şi, odată cu el, întreaga com unitate au refuzat această propunere, ceea ce
l-a făcut pe episcopul unit să interzică preotului să mai oficieze vreo slujbă, ba
mai mult, l-a arestat îm preună cu epitropul Vasile Pop, aruncându-i în tem niţă,
iar apoi a num it ca preot al bisericii brâncoveneşti pe un protopop Ionaşcu (Ibi
dem, p. 101 ; I. Lupaş, Dezbinarea... p. 251).
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La instalarea lui P ataki în Făgăraş luaseră p arte şi câţiva pre
ortodocşi din Schei, îm preună cu epitropii lor : protopopul Flors
B a ra n 3K, p reotul R adu Tem pea, epitropii Petru, R adu P ăd u re şi R a "
Duma, care vor cere noului episcop ca ortodocşii braşoveni din Ţa
Bârsei să fie lăsaţi să răm ână ca şi până acum , obligându-se să plătea
dajdia arhierească faţă de el şi făcând cinstita ascultare faţă de stăp
n i r e 37. P ataki nu le prom ite nim ic sfătuindu-i să aştepte răspunsi
acasă, d ar a încercat să le im pună preoţilor ca aceştia să-l pomenea
la L iturghie pe el şi nu pe m itropolitul Ţării Rom âneşti. La acea
cerere, protopopul răspunde cât se poate de ho tărât că «nu se prime
dogm ele cele nouă şi nici se va pom eni în Biserica noastră episc
u n it» 3S.
O ricât de fanatic a fost însă episcopul unit, u rân d u -i pe ortodocşi"
n u a reu şit să stârpească săm ânţa ortodoxiei rom âneşti din A rdeal, câd
deşi obstrucţionaţi, preoţii au continuat să se hirotonească, fie la
trâ n u l episcop Dosoftei al M aram ureşului, fie în M untenia sau Moldc
ori în părţile A rdealului şi Tim işoarei. Preoţii au răm as în continua
ostili ideii de u n ire cu Biserica Romei, încât însuşi episcopul afirm a
3 iunie 1727 că, voind să introducă m odificări în slujba L iturghiei, pre
n u l-au ascultat, ci au continuat să-şi facă slujbele după vechea daţii
«schisma» dăinuind în m ulte lo c u ri40.
R ezistând eroic a tacu rilo r uniate, rom ânii braşoveni au reuşit
la urm ă să obţină în 1724 dependenţa de Episcopia Râm nicului, du
ce le fuseseră interzise legăturile cu m itropolitul m untean sub mo
că Ţ ara Rom ânească se afla în «ţara Turcului» /' 1. Mai târziu rom ânii
aici au in tra t în legătură cu m itropolia sârbă de la Carlovitz.
A stfel, în 1735, o delegaţie. în fru n te cu preotul E ustatie Grid
discuta la C arlovitz problem a Bisericii braşovene, pledând ca aceasta
fie luată sub ocrotirea m itropoliei sârbe. Este cunoscut m om entul
în 1735, vine la B raşov un episcop sârb, Nicanor M eletievici, care ir
tuie ca protopop al oraşului pe preotul R adu Tem pea, vrednic şi lur
păstor de suflete 'l~.
T ot un astfel de protopop lu m inat şi luptător p e n tru credinţa
doxă a fost E ustatie Vasilievici, tată l m arelui c ă rtu ra r D im itrie Eu
tievici, autor al celei dintâi gram atici rom âneşti şi director al pr
şcoli norm ale de învăţători, deschisă în Sibiu pe la 1785 ',3.
36. Lucian Florea, art. cit., p. 997; Era noul protopop ales după m oarte*.J
1714, a protopopului braşovean V asile Grid.
37. Ibidem, p. 998.
38. S. Stinghe, Istoria Bisericii..., p. 66—67 (cf. Ibidem ) ; S. Dragomir, opt
p. 114.
39. Se spune că la auzul veştii trimise de protopop, episcopul «se um pla |
otrava mâniei», jurând aproape că nu le va da pace «până la moarte» (f
p. 114).
40 . I. Lupaş, Dezbinarea..., p. 252.
41 . Li
se perm isese să depindă de Episcopia Râmnicului pentru că
intrase sub ocupaţie habsburgică între 1718— 1739; Ibidem, p. 253—254; S.
cit., p. 115— 116; L. Florea, art. cit., p.
999.
gomir, op.
42. I. Lupaş, Dezbinarea..., p. 254, S. Dragomir, op. cit., p. 118—121 iL.
art. cit p. 1002, T. Bodogae, art. cit., p. 847.
43.. I. Lupaş, Dezbinarea..., p. 254; L. Florea, art. cit., p. 1003.
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I c 1736, protopopul E ustatie v a face o călătorie în interesul Bisale la Belgrad şi apoi la C arlovitz p e n tru a cere intervenţia lui
ţiu Io an o v ici44 în favoarea salvării situaţiei Bisericii O rtodoxe
e.
Dar nu num ai în S erbia va m erge protopopul Eustatie, ci va ajunge
Rusia, sfătu it probabil şi de secretarul m itropolitului sârb Vlad
cu, un rom ân braşovean. A ceasta se întâm pla pe la sfârşitul lui
45

D intr-un ucaz al ţarin ei Elisabeta Petrovna, din 1744, aflăm şi
j l vizitei protopopului : el venise la C urtea rusească p entru a se
~e asupra atacurilor, su p ărărilo r şi necazurilor ce le fac eterodocşii
cii din B raşov şi totodată venise p e n tru a strânge fonduri cu care
poată rep ara biserica din S c h e i4G. «Călătoria aceasta a clericului ro 
din A rdeal câştigă în im portanţă — spune istoricul Silviu Drago— m ai ales p rin faptul că deschide orizonturi noi pe seam a stră"lor noştri, care erau gata de orice jertfă p e n tru m ântuirea bise1 lo r» /,?.
Cele expuse până acum le putem considera d re p t reacţii sau atiini faţă de u n ire în prim a ju m ătate a secolului al X V III-lea ale
ţilor ardeleni şi totodată ale credincioşilor lor. Ne-am ax at mai
t pe înfăţişarea atitudinii preoţilor braşoveni în această perioadă, căci
au fost, de altfel, cei mai vigilenţi, când era vorba de unire. Reacţia
stă la originea unui a lt lung şir de asem enea atitudini care îşi vor
a începutul la 1744, iniţiate de călugărul V isarion Sarai.
M işcarea de rezistenţă a poporului şi a preoţilor s-a am plificat
1744, aceasta fiind determ inată şi de faptul că în paralel cu în .dirile de ordin religios a sporit şi exploatarea social-economică. Bineţeles, nu fără scop, căci atunci când se propunea preoţilor ortodocşi
se unească cu Biserica Romei se aducea în faţa lor şi prom isiunea
i
vieţi mai b u n e 48. D ar viaţa bună prom isă nu era altceva decât
meala, aşa că, cei care apucaseră să se unească răm âneau în aceeaşi
( 'tu aţie precară ca şi fraţii lor care n u se lăsaseră am ăgiţi. A şadar dacă
aceste scutiri nu veneau, preoţii uniţi nu conteneau cu m em oriile şi
i----------------------44.1. Lupaş, Dezbinarea..., p. 254, L. Florea, uri. cil., p. 1003; S. Dragomir,
©o. cit., p. 122— 123, I. Lupaş, Istoria bisericească..., p. 117.
45. S. Dragomir, op. cit., p. 124, C. Bobulescu, op. cit., p. 3 6; Pr. prof. G ri
gorie T. M arcu, Lupta Iui Petru Maior Îm potriva papalităţii în «Ortodoxia», IV
f 1952), 3—4, p. 492.
46. S. Dragomir, op. cit., p. 124— 126. R euşeşte să strân g ă 13.000 de florini, cu
ajutorul cărora a fost rep arată biserica, adăugându-i-se şi turnul cu ceas. Ibidem,
p. 26; Pr. prof. G rigorie T. Marcu, art. cit., p. 492, n. 5. Pe frontispiciul turnului
se poate citi in sc rip ţia : «Pia liberalitate E lisabctae Petrovnae, Im peratricis totius
Rusiae, M onocraticism invinctae hic sacer locus est renovatus anno 1751» adică
«Cu dărnicia evlavioasă a Elisabetei Petrovna, singura stăpânitoare neînvnisă peste
toată Rusia s-a renovat acest sfânt locaş in anul 1751» (vezi şi I. Lupaş, Istoria
bisericească..., p. 117).
47. Op. cit., p. 26.
48. A rticolul al III-lea prevedea înglobarea în «statul catolic» nu numai a
clerului unit ci şi a laicilor, chiar a «plebeilor» încetând să mai fie consideraţi
toleraţi (v. Pr. prof. dr. M ircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodoxe Române, m anual
pentru Institutele teologice, voi. II, Bucureşti, 1981. p. 309; a se vedea şi S. D ra
gomir, op. cit., p. 28.
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jalbele în care cereau să li se acorde acele d rep tu ri prom ise încă de 1*
începutul u n irii p rin diplom a îm păratului Leopold (1701).
De aceea, în 1727, îi vedem cerând ajutor ca m ăcar copiii lor s i
se bucure de unele scutiri, iar dăjdiile şi cvartirurile apăsătoare să nu.
m ai atingă pe oam enii B ise ric ii/*9. Se poate vorbi în acest caz şi de ®
reacţie a preoţilor uniţi, desigur m ai slabă decât cea a ortodocşilor, de
oarece aceasta din urm ă avea o cauză dublă : lupta îm potriva constrân
gerii religioase şi îm potriva exploatării (economice, sociale şi politice'
Apoi, dacă u n iţii obţinuseră până la urm ă unele scutiri, prin une’
decrete im periale, rom ânii ortodocşi nu au avut decât privaţiuni : i
tem niţări p en tru sim plul m otiv că refuzau uniaţia, răp iri de b u n bătăi şi m ulte alte constrângeri. în tr-u n cuvânt starea preoţilor, ca
a tu tu ro r credincioşilor ortodocşi, era dintre cele mai rele. în tr
plângere adresată autorităţilor, de către un grup de preoţi se afirm ă
«porţie dăm noi rom ânii cât toate celelalte neam uri din A rdeal, to
laolaltă, şi ei spun că păm ântul îi al lor. C vartire dăm noi întocm ai
şi cărăuşie. Tot am a ştep tat m ila crăiesei...»50 Ia r m ult mai târ
descriind necazurile preoţilor din unele regiuni şi ale poporului deo
trivă, un preot spunea : «Preoţii erau căutaţi în păduri, erau legaţi
puşi în carcere de unde nu m ai ieşeau. Poporul era dus în baion
la unire. M ulţi preoţi şi m ireni em igrau ca să scape... Preoţii în trse răriseră încât abia la douăzeci de sate se afla un preot şi acela
de b ătrân eţi 51.
Acestea erau condiţiile în care erau obligaţi să trăiască ro “ *
care refuzau unirea.
D ar «prim ăvara anului 1744 aduse pe seam a străm oşilor n
nădejdea m â n tu irii» 52, p rin apariţia călugărului V isarion Sarai la
nuitoarele aşteptări ale rom ânilor transilvăneni greu încercaţi în t r '
lor naţională şi religioasă.
C ălugărul Visarion, prin propaganda antiunionistă pe care a in
prins-o, a gen erat o m işcare religioasă de rezistenţă îm potriva u n i
«deschizând seria m işcărilor naţional-bisericeşti ce vor m istui pacea
liniştea stăpânitorilor A rdealului rom ânesc de-a lungul secoi
al X V III-lea
49. N. Iorga, Sate şi preoţi..., p. 216, cf. D. Furtună. Pieotimea... p. 118.
50. Preoţii Ioan M arin din Poiana, Pavel din Rod, Samoilă din Apold.
din Cărpiniş, Ioan din Răchita, sem nau în 1760 această plângere — S. Drâr
op. cit., anexa 129, la T. Bodogae, Lupta clerului..., p. 848.
51. A cestea au fost scrise de un preot sinteştean, Partenie Gruescu in nr.
din 1870 al ziarului «Albina», rânduri citate în S. Boca. Două secole — XV.
X IX — din istoria Lipovei, în «Vestul» nr. 2490 din 20 aprilie 1941 la Pro*
B. M ureşianu, C ontribuţii la istoria Bisericii bănăţene din prima jum ătate c
XVI I I (călugărul Visarion Sarai), în «MB», XVIII (1968), 10— 12, p. 644.
52. S. Dragomir, op. cit., I, p. 137.
53. Ibidem, II, p. 31. Cel care ne dă informaţii foarte precise şi o are cu n
tem porane despre această m are figură istorică a protopopului N icolae Stoica
M ehadia, a cărui «Cronică» păstrează date necunoscute din alte izvoare
acesta (Pr. prof. I. Ionescu, Cuviosul Visarion Sarci în lumina Cronicii proto,
Nicolae Stoica din M ehadia, în «BOR», LXXXIX, (1971), 9— 10, p. 1022
M anuscrisul original al C tonicii Bănuţului — căci aşa se num eşte — autograf d
N icolae Stoica, se află în Biblioteca A cadem iei Române, Bucureşti, în c e p la i
anul 1943, şi are cota 5520, fiind ed itat de Damaschin M io c : Nicolae Stoica,
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Acest sim plu călugăr, despre ale cărui cunoştinţe de lim ba rom ână
discutat îndelungat
in tră în Transilvania pe la Lipova, în dreptânse apoi spre Dobra în ju d eţu l H unedoara, pe Valea M ureşului, unde
î predicile sale îndem na la lepădarea unirii. P retutindeni era întîm at de mii de credincioşi. S-a în d rep tat apoi spre Deva, Orăştie, ajun.d până în Siliştea Sibiului, peste to t îndem nând : «Părăsiţi uniaţia,
i ea înseam nă stricarea legii şi pierderea sufletului... A lungaţi pe
oţii lor (uniţi), nu mai prim iţi să vă slujească ei» 55. în mai p uţin de
i luni cuvântul său sim plu, dar convingător reînvie încrederea în
i bine, dă nebănuite p uteri de rezistenţă şi zădărniceşte înfăptuirile
mai bine de un sfert de veac de silnicii puse în slujba dezbinării şi
obirii în tr-o vrem e în care aspiraţiile ortodoxiei rom âneşti erau şi
iraţiile întregului neam. Căci apărarea credinţei însem na lu p ta îm triva exploatării feudale a habsburgilor» 56.
R ezultatul propagandei sale îl recunoaşte însuşi episcopul u n it Inoentie Micu, care la deschiderea sinodului din 6 iulie 1744, spunea :
«La îndem nul lui, în m ulte locuri, poporul nu m erge la biserică, nu se
serveşte de preoţii uniţi, m orţii şi-i îngroapă fără prohod şi fără de
m ângâierile duhovniceşti, copiii şi-i botează prin fem ei bătrâne şi se
întâm plă şi alte daune spirituale de felul acesta» 57. Iar pastorul calvin
P etru Bod scria : «O riunde pătru n d ea faim a călugărului, îm brăcată ca
^e obicei în m ulte poveşti, rom ânii se lepădau de unire» 58.
D upă toate cele întâm plate nu a în târziat nici reacţia represivă a
autorităţilor, care, conştiente că p en tru ele nu exista altă soluţie, l-au
arestat pe Visarion, trim iţându-1, după un lung interogatoriu, în închi
soarea de la K ufstein. Se pare că acolo a şi m urit. Se ştie că în vrem ea
noastră Biserica l-a canonizat.
Banatului, Edit. Acad., Bucureşti. 1969, p. 365, în colecţia «Cronicile României»,
V II : v. ibidem, p. 1029, nota 2). tn afara Cronicii lui Nicolae Stoica, există o bogată
literatură în care se pot găsi inform aţii despre viata, personalitatea şi opera acestui
călugăr.- G eorge Bogdan Duică, Călugărul Visarion Sărai, Caransebeş, 1896; Prot.
Gh. Ciuhandu, Călugării Visarion şl Soironie şi m ucenicii O rtodoxiei In Ardeal,
Sibiu, 1932; Prot. Dr. Gh. Cotoşman. Eremitul Visarion Valahul, în «MB», VII (1957),
1—3, p. 99— 124; Ion B. M ureşianu, op. cit., p. 639—653; S. Dragomir. op. cit., I,
p. 137— 150 ;• A se vedea şi C. Bobulescu, Fete bisericeşti..., p. 29; M. Păcurariu,
încercări şi reveniri..., p. 1097; Idem Istoria Bisericii... p. 383; N. Iorga, Sate şi
preoţi..., p. 252, I. Lupaş, Istoria bisericească..., p. 117;
54. G. B. Duică, op. cit., p. 20, susţine că lui V isarion îi trebuia un interpret
pentru limba română, deşi în a ltă parte recunoaşte că el ştia greceştc, latineşte,
sârbeşte (conform unor documente). Ca urm are, V isarion n-ar fi fost un simplu că
lugăr fără cultură, ci unul cult, încât a fost în stare să impună atâta respect ca
m itropolitul Carlovitzului să-i sărute mâna. La gradul de cultură pe care l-a avut,
trebuie să fi ştiut şi rom âneşte, încât a putut să fie foarte bine înţeles de o a m e n i:
Pr. prof. I. Ionescu, op. cit., p. 1035— 1036, notele 29—32. Noi suntem de părere că
dacă nu ar fi vorbit bine rom âneşte predica sa n-ar mai fi avut efectul ştiut, fiind
lipsită de verva care să poată dinamiza m asele atât de puternic.
55. T. Bodogae, op. cit., p. 849.
56. I. B. M ureşianu, op. cit., p. 639.
57. A. Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocent iu Klein, Blaj,
1900, p. 159; cf. S. Dragomir, op. cit., p. 143.
58. Petru Bod, Brevls Valachorum Transylvaniarum incolentium historia, liber
2, cap. 4, cf. ibidem.
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Cu toate m ăsurile represive luate 59, asupritorii n -au mai p u tu t opri
exodul din sânul uniatism ului. Astfel, s-au p u tu t constata nenum ărate
cazuri de preoţi reveniţi la ortodoxie, fie că fuseseră hirotoniţi întâi de
uniţi, fie că fuseseră hirotoniţi ortodox şi apoi trecuseră la uniatism .
Aceştia dădeau câte o declaraţie la m itropolia B ucureştiului p rin care
făgăduiau că se leapădă de uniaţie şi rev in cu toată căinţa în sânul Bi
sericii străm oşeşti, legându-se cu blestem că vor răm âne ortodocşi pânâ
la m o a rte f)0.
Pe la 1745— 1746 episcopul ru te a n M anuil Olsavszky a fost însăr
cin at de către C u rtea din V iena să facă o vizită în A rdeal în scopiA
întocm irii unui raport. A vea să constate dezastrul pe care îl provoc
p e n tru uniatism propaganda «im postorului m onah m incinos» (Vi
rio n )61. în p ărţile Sibiului, F ăgăraşului şi Albei Superioare — cons'
el — «55 de preoţi orientali uzurpaseră beneficiile şi stola preoţii
uniţi, abătând şi poporul de la unire». O lsavsky îi num eşte pe aceştia
«corifeii m işcării», spunând că toţi su n t ucenicii lui Visarion, du
care îi enum eră : popa M atei din satul Colun, popa O prea din Glâ~
boaca, popa M ăcinic din N ucet, M atei din C ornăţel, Toma Dobra d"
Racoviţa (fost unit), popa O prea şi A drian din Sebeşul de Sus, po~
Sim a din Porceşti, popa Man, popa Vasile, care fusese unit, din R r~
nari, B ucur Neagul din Poplaca, Ioan din G urarâului, T ăban din Ori
Dan şi Vasile din Silişte, Ioan din Galiş, Măcinic din Sibiel, călug’
din schiturile A rpaş, Porceşti şi Scorei.
P rin tre urm aşii lui V isarion au fost unii care au săvârşit acte
violenţă în R ăşinari, Poplaca, O rlat, Sibiel, Birchiş şi cea m ai gra
răzv rătire în satul Păuca din com itatul Albei
Singura soluţie pe
o oferea acest episcop p en tru reu şita u n irii era aceea de a fi stâ
neuniţii.
Şi, ca să ne convingem că preoţim ea, în general, a avut un rol .
m ăsurat în lum inarea poporului în fru n tea căruia a sta t m ereu, atuj
când s-au cerut clerului u n it propuneri potrivite p e n tru a pune sta
m işcării antiunioniste, acesta a ex p rim at părerea că m işcarea a f
p ricinuită de «falsul călugăr» V isarion şi de alţi preoţi veniţi din
tenia şi M oldova ca să cutreiere satele ; «ei învăţau poporul nu n ‘
să osândească unirea, şi să nu recunoască pe preoţii uniţi, ci şi că
g rijiţi cu tainele uniţilo r sunt pe veci condamnaţi». Ca urm are, au o
pe credincioşi de a mai sta de vorbă cu preoţii uniţi, căci uniţii
p rofanat b ise ric ile 63.
59. S. Dragomir, op. cit., I, p. 152— 160; Pr. prof. M. Păcurariu, Istoric
sericii... II, p. 385; Idem, încercări şi reveniri, p. 1098.
60. Se cunosc asem enea declaraţii date de către trei diaconi şi treispr
preoţi în cursul anilor 1744— 1745 şi încă o declaraţie dată în fata mitropoB
G rigorie IV «de la Coltea» în 1787 (D. Furtună, op. cit., p. 235—241, cf. Păcur
Legăturile, p. 65, idem încercări şi reveniri, p. 1098.
61. «Intre ţăranii aceştia proşti în v ăţătu ra im postorului monah mincL-w
pătruns atât de adânc, încât cu m ijloace blânde şi spirituale ori cu sfaturi nici d
va putea stârpi, decât numai, dacă se va aplica în contra lor forţa brutală» (S.
gomir, op. cit., I, p. 166).
62. Ib id e m ; C. Bobulescu, op. cit., p. 35.
63. S. Dragomir, op. c/f., I, p. 147.
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La m ăsurile luate de au to rităţi, preoţii u n iţi adăugau altele : să nu
mai p erm ită in tra re a în T ransilvania a nici unui preot, iar dacă
-•a va vrea să treacă în Ţ ara Rom ânească să fie exam inat îndeac-ape p en tru a se putea constata că n u se duce să se hirotonească acolo,
de se va dovedi aceasta să fie în te m n iţa ţi; să se im pună preoţilor
’ocşi sarcini publice, iar poporului să se im pună, sub am eninţarea
r pedepse grele, cercetarea bisericilor u n ite fti.
Cu toate aceste restricţii, hirotoniile de peste m unţi n -au încetat
' se producă, continuând şi în anii urm ători °5. A m intim în acest sens
seam ă de lu p tăto ri p e n tru credinţa străb u n ă : în tr-u n act din sepbrie 1750 se a ra tă că u n preot, sfin ţit de curând în Valahia, um bla
!n satele din scaunul Săliştei, vânzând cărţi aduse din B ucureşti şi
'tâ n d poporului o scrisoare a ţarinei Elisabeta către am basadorul ei
i V iena în favoarea rom ânilor ortodocşi din T ransilvania precum şi
‘sovul lui G rigorie G hica II p rin care se acorda rom ânilor dreptul de
se aşeza în Ţ ara Rom ânească K
Un alt cunoscut lu p tăto r era Popa Cosma din Deal, hirotonit la
1745 de N eofit C retanul, m itropolitul m u n te a n 67 ; popa M ăcinic din
Sibiel a fost h iro to n it la B ucureşti în 1746, fa p t p e n tru care episcopul
,onit P e tru Pavel A ron l-a aruncat în te m n iţă 68. La 1753, tot Neofit
C retanul hirotoneşte pe Ioan din S ă lişte 69.
Protopopul Ioan din Sadu, de asem enea, a fost hirotonit la B ucureşti
de către m itropolitul F ilaret. A cesta era cunoscut sub num ele de Popa
Tunsu, în tru c ât fusese tu n s în piaţa publică de către episcopul u n it
A ro n 70.
Cunoscutul lu p tăto r antiunionist, Sofronie de la Cioara avea să fie
hirotonit to t în Ţ ara Rom ânească 71, iar ierom onahul Nicodim fusese h i
rotonit la R â m n ic 72. D esigur, exem plele a r p u tea continua, căci şirul
6-1. Ibidem, p. 148. Propunerile acestea, plus altele, recom andate de statul
catolic, au fost înaintate intr-un memoriu îm părătesei, la 6 decem brie 1744 (Ibidem ,
p. 147— 149; cf. Pr. prof. M. Păcurariu, Legăturile..., p. 60; Idem, Istoria Bisericii...,
p. 386). Ca răspuns, îm părăteasa M aria Tereza emite, la 15 aprilie 1746, 3 decrete
prin care se stipula arestarea şi pedepsirea preoţilor hirotoniţi în Ţara Româ
nească şi M oldova, precum şi a celor ce s-au lepădat de unire (S. Dragomir, op.
cit., I, p. 168—169, anexa 40; cf. Pr. prof M. Păcurariu, Istoria Bisericii..., p. 386;
I. Lupaş, Dezbinarea..., p. 261). A cestea nu veneau decât să confirme m ăsuri care
deja fuseseră luate cu un an mai devrem e de «vrednicul» conte Ican H aller (S. D ra
gomir, op. cit., I, anexa 32; cf. Pr. prof. M. Păcurariu, Legăturile..., p. 61.
65. O listă a hirotoniilor de preoţi peste munţi, între 1747—1761, se află la
S. Dragomir, op. cit., II, p. 291—292.
66. S. Dragomir, op. cit., I, p. 199 şi anexa 61 ; cf. Pr. prof. M. Păcurariu, Legă
turile... p. 61 ; C. Bobulescu, op. cit., p. 38.
67. S. Dragomir, op. cit., II, p. 36, anexa 92; cf. Pr. prof. M. Păcurariu, Legă
turile..., p. 62.
68. I. Lupaş, Doi precursori ai lui Horia în audientă la Curtea împărătească
din V iena, în «Studii istorice», V. Sibiu — Cluj, 1945— 1946, p. 118; Idem, Contri
buţii docum entare la istoria satelor transilvane, volum IV, Sibiu, 1943, p. 247, cf.
Pr. prof. M. Păcurariu, Legăturile..., p. 62.
69. I. Lupaş, Contribuţiunl..., p. 249, nr. 1 şi p. 251.
70. S. Dragomir, op. cit., I, p. 164.
71. Ibidem, II, p. 152.
72. Ibidem, I, p. 218 şi anexa 109, N .Iorga, Studii şi docum ente, IV, p. 90—91,
ci. Pr. prof. M. Păcurariu, Legăturile..., p. 63.
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hirotoniilor în Ţ ara Rom ânească nu s-a oprit aici şi, apoi, hirotonii se
făceau şi în Moldova 73. Şi chiar dacă, după hirotonie, proaspeţii clerici
erau m altrataţi sau închişi, protestul lor nu a încetat.
La scu rt tim p după frăm ântările produse în urm a propagandei lui
Visarion, apare în ţin u tu l H unedoarei un alt apărător al ortodoxiei care.
în aceste vrem uri de foarte grea luptă, reuşeşte să determ ine o in ter
venţie diplom atică a îm părătesei ruse la C urtea din Viena în favoarea
rom ânilor a tâ t de m ult asupriţi.
Era protopopul Nicolae Pop din Balomir, care iniţial fusese vicarul
episcopului Inocenţiu Micu şi se lepădase de unire, în tru c ât a v ă r
cât a fost de zadarnică intervenţia episcopului său în favoarea chiar
rom ânilor uniţi. Se lepădase de uniaţie în august 1748, după care a trc
în Ţ ara Rom ânească, însoţit de câţiva oameni de încredere <'*, p e n tru
la începutul lunii octom brie 1748, să plece în Rusia de unde toţi rom
aşteptau sem ne de m ântuire.
A juns la P etersburg, protopopul Nicolae Pop va înm âna ţarinei
m em oriu în num ele clerului şi poporului transilvan, în care arăta s
rinţele şi necazurile în d u rate de aceştia din pricina unirii.
îm părăteasa a lu a t în considerare m em oriul intervenind la C
din V iena p rin am basadorul său 75.
R ezultatul călătoriei în R usia a protopopului Nicolae îl cunoaş
din scrisoarea trim isă de ţarin ă am basadorului ei de la Viena, seri
care, îm preună cu hrisovul din 1750 al iui Grigorie Ghica II, era
tată poporului de acel preot venit din Ţara Rom ânească iti.
Cu toată in terv en ţia ţarinei la C urtea din Viena, situaţia ardei
lor nu s-a am eliorat deoarece iezuiţii habsburgi au p rezentat fals sit
73. In M oldova se hirotoneau mai ales cei din ţinuturile Bistriţei şi
m ureşului (ibidem).
74. O scrisoare cii data de 21 octom brie 1748 a călugărului franciscan
Michaud către internunţiul papal din Constantinopol raportează din M
despre sosirea lui N icolae Pop care, la sosire, a răspândit veşti foarte rele
«Biserica noastră» (Catolică). Protopopul relata mai ales prigonirea acelora
rom âni care nu voiau să se unească. Chiar autorul scrisorii re c u n o a şte : «.
prigonire este ce-i drept adevărată, dar Popa a m ărit-o mult spre m irarea şi
Principelui...», tem ându-se in acelaşi timp că domnul m untean ar putea lua a
m ăsuri faţă de catolici, aşa cum invers se intâmpla, de mult în Transilvania,
observa franciscanul, protopopul are şi foarte mulţi aderenţi De aici se poate
că acţiunea acestui preot elevat era bine concertată şi m enită să atragă
asupra a ceea ce se întâm pla peste munţi (S. Dragomir, op. cit., I, p. 19«).
75. Câte ceva despre dem ersurile lui N icolae Pop în Rusia se poate afU
însem nările unui alt preot bănăţean. M ihail Popovici. Vezi, N. Iorga, Călătoi
Rusia ale preotului bănăţean M ihail Popovici (1770—1771), A rad, 1901, p.
cf. C. Bobulescu, op. cit., p. 37 ; S. Dragomir, op. cit., I, p. 201. In noiem brie
N icolae Pop s-a întors iar In Ţara Rom ânească unde se v a fi călugărit sub
de Nichifor, fiind pus în fruntea m ănăstirii de la Curtea de A rgeş până ta
(Ibidem , p. 197—207 şi anexa 61); I. lonaşcu. Ieromonahul transilvan N i:z
Ţara Românească, Bucureşti, 1941, n o ta 2, cf. Pr. prof. M. Păcurariu, Preoţime*
doreană.
76. Vezi nota 66.
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Ei doreau ca relaţiile ruso-austriece să n u fie compromise din
stă cauză 11.
Iată cum, încă o dată, asupritorii reuşeau să creeze im presia că
1
este norm al, că toate plângerile îm potriva lor nu pot avea un
rt real, salvând situaţia politică şi relaţiile pe care le aveau cu
■■ele im periu rus. Deşi intervenţiile h o tărâte ale acestui protopop n-au
t avea efectul scontat, totuşi crescu în popor speranţa că, găsind
tecţie la C urtea unui a tâ t de m are suveran cum era ţarin a Rusiei,
uza lor va secera în cele din urm ă o dreaptă învingere» 78.
în m işcarea aceasta de răzv rătire îm potriva siluirii conştiinţei acece n u prim iseră unirea, un deosebit rol a avut şi călugărul Nicodim.
în m ai 1750, călugărul Nicodim conduce îm preună cu loan A vram o«ici, fiul preotului din Aciliu, o delegaţie de preoţi şi m ireni la C urtea
Viena unde su n t prim iţi în audienţă de Francisc I, soţul M ăriei Tereza. Aici, au în ain ta t «întreaga m ărtu risire ortodoxă în dialectul nem 
ţesc şi o instanţie în şapte puncte ca să slăbească prigonirea credinţei
noastre», după cum m ărturisesc câteva însem nări răm ase de la Nicodim
şi descoperite in arhiva m itropolitană de la Carlovitz
O
a doua m ărtu rie pune în lum ină ce însem nau aceste prim iri la
îm părat şi ce rezultate puteau avea ele : «voind să m ă arunce în tem 
niţă, cum au făcut cu ceilalţi *** în A rdeal şi în Viena şi ca să n u p ăti
mesc ca aceia, am fugit la P etersburg şi mă aflu lu p tân d p e n tru cauza
mea, până astăzi, sub stăpânirea prea m ilostivei îm părătese. Aceste s-au
scris la 15 decem brie 1759 în Petersburg de ierom onahul şi deputatul
în A rdeal, Nicodim» 81.
în această situaţie, Nicodim şi loan A vram ovici înaintează ţarinei
E lisabeta o petiţie în cinci puncte care relevau clar situaţia clerului şi
a poporului ortodox, respingând unirea şi apelând la «graţia de mamă»
77. Sfătuitorii îm părătesei îi propun acesteia să em ită un decret din care să
reiasă că rom ânii nu sunt persecutaţi din m otive religioase, ci numai pentru că nu
respectă ordinea în stat, provocând tot felul de scandaluri şi acte insolente. Trebuia
să se arate, deci, că ceea ce în realitate era o persecuţie religios-naţională constituia,
de fapt, o acţiune de pedepsire a celor care au fost găsiţi călcători de leg e şi ca
urm are n-au nici un tem ei a se plânge. (S. Dragomir, op. cit., I, p. 202—204).
78. Ibidem, p. 206.
79. Ibidem, p. 218—219; I. Lupaş, Istoria bisericească..., p. 119; C. Bobulescu,
op. cit., p. 39;' Pr. prof. M. Păcurariu, Istoiia Bisericii, p. 389.
80. Referindu-se la «ceilalţi», care pătim iseră în tem niţele austriece, nu putea
fi vorba decât despre toţi cei care înaintea lui încercaseră astfel de acţiuni de
depunere a unor memorii, prin care românii ortodocşi îşi cereau minimum de
d r e p tu ri: N icolae O prea M icăluş cu soţii săi, Bucur Bârsan, Mog-a Triflea, Coman
Banu, C onstantin Petric. Nici unul dintre ei nu a reuşit să ajungă acasă (S. D ra
gomir, op. cit., I, p. 220). Prin m itropolitul Pavel N enadovici românii vor înainta
Curţii două p e tiţii: una sem nată de loan Cancea, preoţii Bucur, Ion, Văsiiu, din
Sălişte, M ăcinic din Sibiel, loan din Galeş, iar cealaltă de Nicolae Oprea, Bârsan,
Radu Sabău. Cele două petiţii erau adresate de fapt m itropolitului pe care îl rugau
să intervină pentru ei. A cţiunea se petrecea prin 1749 şi se va repeta în speranţa
că rom ânii vor reuşi până la urmă să-şi am elioreze situaţia. Dar rezultatul a fost
cu totul altul. Cei m enţionaţi mai înainte au fost arestaţi, fiind eliberaţi numai
câţiva dintre ei (ib id e m );
81. Ibidem , pag. 219; C. Bobulescu, op. cit., p. 39.
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a îm părătesei, insistând p e n tru biserica lor spre a fi luată sub protecto
ratu l sinodului rusesc 82.
N u se ştie ce rezu ltate a p u tu t avea petiţia celor doi reprezentanţi
ai rom ânităţii ortodoxe, dar, din înnoirea tra ta tu lu i de alianţă rusoaustriac, se poate uşor deduce că intervenţiile, deloc ferm e, ale ţarin ei
nu au p u tu t a ju ta la îm b unătăţirea vieţii religioase a rom ânilor traa-s
silv ă n e n i83.
Intorcându-se din R usia (1752), călugărul Nicodim a răm as la curt
episcopului de Râm nic, fără a îndrăzni a se întoarce în A rdeal, i
Ioan din Aciliu s-a dus direct acasă. De aici, n -a ezitat să ia legăt
cu fraţii săi de peste m unţi (este vorba de Nicodim), îndem nându-i
trim ită jalbele lor m itropolitului din Carlovitz, care va interveni
Viena p e n tru lib ertatea lor religioasă 84.
In 1757, Nicodim se afla a doua oară în Rusia p e n tru a înainta
petiţie în care cerea să i se perm ită să adune m ilostenie tim p de tani în aju to ru l m ănăstirii sale de lângă Bălgrad
In vara anului 1758, Nicodim întâlneşte, pe când um bla după n
lostenie p rin oraşele ruseşti, pe preotul Ioan din Aciliu, cel cu a
fusese prim a oară în Rusia. A cesta fusese nevoit să se refugieze aici
cauza prigoanelor dezlănţuite îm potriva lui. In tre tim p el fusese hi
tonit şi in stitu it protopop de către m itropolitul sârb, iar în 1756 a 1
parte la noile m işcări antiunioniste.
La începutul anului 1758, după ce a făcut un drum la Carlovi
p e n tru a cere sprijin m itropolitului în favoarea rom ânilor ortodocşi,
întoarce h o tărâ t să înceapă o puternică propagandă p e n tru reorganiz
Bisericii Ortodoxe. P e n tru acest lucru a început să cutreiere sa
îndem nând p retu tin d en i la nesupunere faţă de preoţii uniţi. P ână să
dezm eticească bine autorităţile asupra noului pericol ce se ivea,
Ioan d in Aciliu fuge din ţară, m ergând până la Viena, unde o'
adăpost la am basadorul Rusiei. De aici, el va m erge în R usia cu o
tiţie şi în drum ul său se întâlneşte cu Nicodim 8G.
Şi această ultim ă petiţie se înscrie în rân d u l celorlalte prin
se cerea ţarin ei E lisabeta să in terv in ă din nou la C urtea din V
p e n tru rom ânii ortodocşi, a ră tân d totodată care su n t necazurile şi
rinţele l o r : «Căci de când am sim ţit pricina u n irii în tre noi.
ortodocşi, lu ptându-se îm potriva obiceiului unit, au su ferit în că
tem niţe m oartea, chinuiţi în m ulte chipuri, iar legea nu au voit să
lase ; şi astăzi m ai su n t a tâ t preoţi cât şi m ireni care tânjesc prin
chisori după legea pravoslavnică şi nici nu ştim unde ne su n t i
tiaţi părin ţii şi fraţii noştri» 87. Roagă apoi ca ţarin a să intervină
82. S. Dragomir, op. cit., I, p. 221—222 i I. Lupaş, Istoria bise
p. 119— 120; cf. Bobulescu, op. cit., p. 40.
83. S. Dragomir, op.
cit., I, p. 223.
84. I. Lupaş, Istoria
bisericească, p. 120;C. Bobulescu, op .cit., p. 40.
85. Petiţia, scrisă în rom âneşte şi apoi tradusă în ruseşte a fost s
12 reprezentanţi ai rom ânilor ortodocşi din A rdeal dintre care 4 c ă lu g ă ri:
Danii, Ştefan şi Nicodim, precum şi de 6 p r e o ţi: A vram , Petru, Ioan.
A vram şi M u c en ic; S. Dragomir, op. cit., II, p. 108.
86. Ibidem, p. 93—115; C. Bobulescu, op. cit., p. 41.
87. Ibidem ; S. Dragomir, op .cit., II, p. 111.
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se da un păstor propunând chiar pe cineva — «cinstitul ex arh din
onia, G henadie Vasilievici» —, iar pe viitor ţarin a să fie aceea care
le num ească episcopii, căci de câte ori au încercat la C urtea din
na să obţină un episcop au fost re s p in ş i88
A flând cercurile politice de la V iena ce se pune la cale, au fost
inse de o m are iritare. De acum treb u iau să răspundă din nou
tersburgului p e n tru a se justifica, lucru pe care l-au făcut to t evaziv,
şi data precedentă. In tr-u n cuvânt, m ari rezu ltate n u a re u şit să
jiă nici acţiunea aceasta, căci C urtea din Viena, la 13 octom brie 1758,
'a discutase în tr-o conferinţă m inisterială problem a num irii unui
'*cop ortodox p e n tru A rd e a l89, lucru care n u s-a în fă p tu it decât m ult
i târziu (în felul acesta C urtea şi-a găsit o acoperire).
Cât despre cei doi luptători, Nicodim şi Ioan, se ştie că prim ul,
torcându-se din Rusia, s-a dus la Râm nic, fiind aşezat egum en la
‘n ăstirea B erislăveşti — Argeş, iar al doilea se pare că a fost a re stat
la 1760— 1761, căci credincioşii transilvăneni cereau eliberarea lui
n feb ru arie 1761 ^
Intorcându-ne p u ţin în tim p vom constata că cei doi corifei ai m iş’ 'i îm potriva uniatism ului n -au încheiat şirul lung al protestelor căci
ea aceasta a fost în tre ţin u tă în perioada d in tre cele două călătorii
Rusia (1751— 1759) de foarte m ulţi preoţi.
La începutul anului 1752, m ai m ulţi preoţi şi credincioşi s-au adut în casa preotului Vasile din Sălişte, care a red actat în num ele lor,
un nou m em oriu către C urtea din Viena, cerând lib ertatea credinţei şi
*m episcop o rto d o x 91. M em oriul a fost dus de preoţii Ioan din Poiana
~ibiului şi Ioaneş din Galeş la Becicherec în B anat, unde se aflau Oprea
" clăuş şi preotul Moise M ăcinic din Sibiel ce e ra u însărcinaţi să-l ducă
ai dep arte la Viena, după ce va fi fost tradus la Tim işoara în gerană. Aceştia doi vor ajunge la V iena unde însăşi îm părăteasa M aria
Tereza i-a p rim it în audienţă 92. La Viena, celor doi li s-a luat un in te
rogatoriu, conţinând interesante date b iografice93.
Aici, însă, în loc să li se dea u n răspuns la m em oriul înaintat, au
fost tra ta ţi în felul obişnuit al auto rităţilo r habsburgice : au fost arestaţi
şi închişi în fioroasa tem niţă de la K ufstein în tim pul în care călugărul
Nicodim şi Ioan A vram ovici reuşeau să scape din Viena şi să fugă în
Rusia (vezi notele 80 şi 81). De cei doi, Nicolae O prea şi preotul Moise
Măcinic, n u s-a m ai p u tu t afla nim ic n ic io d a tă 94. Este dem nă de m en88.
89.
90.
91.
92.
93.

Petiţia a fost datată 28 octom brie 1758, Sălişte (Ibidem , p. 113).
I b i d e m ; p. 115.
M. Păcurariu, Is to r ia B is e r ic ii, II, p. 389.
Ib id e m , p. 388; S. Dragomir, op. c it., I, p. 216; II, p. 8.
M. Păcurariu, Is to r ia B iseric ii..., II, p. 388.
I b i d e m ; v e z i şi nota 68.

94. La 24 iulie 1784 soţia lui N icolae O prea, Stana, intervenea la Viena, pe
lângă îm părat, pentru soţul ei, rugând să fie eliberat m ăcar la bătrâneţe. Insă
urma nu i-a mai fost găsită nicăieri (S. Dragomir, op. cit., I, p. 197).O intervenţie
Infavoarea lor se va mai
face într-o petiţie a rom ânilor ortodocşi d in A rdeal
(ib id e m , anexa nr. 96) din 1755, iscălită de cei mai de seamă fruntaşi a-i Scaunului
B. O . R . —
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ţionat rem arca istoricului Silviu D ragom ir despre ei : «dacă în lume
aceasta ei n -au m ai p u tu t să vadă b iru in ţa dreptăţii şi a adevărului,
şi-au în cununat totuşi figura cu strălucitoarea aureolă a m artiriu k
căci vor răm âne una din cele m ai curate glorii ale Bisericii noastre»
Tot din acel tim p ne-a m ai răm as o petiţie adresată chiar îm pă
tu lu i de către un p reo t ortodox, probabil din Sălişte, care stătuse 17 li
în tem niţă şi care zugrăvea situaţia rom ânilor o rto d o cşi%.
în petiţie era în făţişată viaţa rom ânilor, vrednică de com pătir
pe care o suportă de opt ani. A utorul se plânge şi de situaţia preoţii
care, dacă nu voiesc să se unească, su n t întem n iţaţi şi jefuiţi de p u ţ
avere ce o au, cum este şi cazul său, apoi arăta că biserica din Sălii
le fusese închisă de către episcopul Pavel Aron şi în cele din urm ă
ploră m ila îm părătesei, cerând îndeplinirea urm ătoarelor doleanţe :
poată tră i în pace şi în religia lor şi să n u mai fie siluiţi, să li se ac
d rep tu l de a ţine de u n episcop ortodox care să depindă de mitrop
de Carlovitz, iar cei care s-au u n it să răm ână aşa cum sunt însă cei
vor să se întoarcă la O rtodoxie să fie lăsaţi s-o facă.
Ca şi celelalte petiţii, însă, şi aceasta a răm as fără răspuns.
O acţiune puternică de rev en ire la Ortodoxie a în trep rin s
Cosma din Deal, care îm preună cu credinciosul C onstantin P etric
Jin a, a c u tre ie rat până la 1755, patruzeci şi două de sate, încât p e !
începutul acestui an g uvernul ardelean, deja sesizat, va da ordin ca
doi să fie arestaţi.
C utreierând sat de sat, începând de la Sibiu şi Sebeş pe Valea
reşului până la O răştie, redactează peste tot «cărţi» în care des
pe scurt suferinţele pe care le-au în d u ra t rom ânii ortodocşi, preoţi ]
ţărani, în cei 11 ani de la m işcarea lui Visarion, m işcare de trez
conştiinţelor. Din cuprinsul lor aflăm num ele a nenum ăraţi preoţi ]
preotese care au fost ucişi, întem niţaţi, jefuiţi, m altrataţi p en tru
laşi refuz categoric de a îm brăţişa uniaţia.
«Cărţile» preotului Cosma din Deal sunt docum ente elocvente
vrem ii despre suferinţele în d u rate de rom ânii ortodocşi 97.
P reotul Cosma din Deal relatează fapte din însăşi viaţa sa,
pând cu 1745. El ara tă în tre altele că a trecut m unţii p e n tru a fi
tonit în Ţ ara Rom ânească de către m itropolitul Neofit. Este actul
care avea să sufere priv aţiu n i din p artea protopopului u n it Avram
Daia. C hiar soţia lui a fost în tem niţată pe la 1752, îm preună cu un
mic care i-a degerat. D ar nici el nu scăpase de acest spectru al te n
catolice, căci, după cum relatează în continuare, stătuse şi el înc
Săliştii, Sibiului, M ercurii, Sebeşului, Vinţi, Bălgrad şi Dobra.Petiţia
era
m itropolitului sârb, fiind trim isă prin popa Ioan din Poiana
şiToma Maie
Răhău (S. Dragomir, op. cit., voi. II, p. 31—32).
95. Ibidem, I, p. 197.
96. In ce priveşte identitatea preotului, părintele Bodogae (op. cit.. \
crede că a fost Moise M ăcinic, căci el stătu se 17 luni in temniţă. Oricum,
să fi fost unul dintre cei fam ilari localităţii Sălişte, căci relatează evenin
căror m artor ocular pare să fi fost, cum ar fi de exemplu acţiunea preotului
din Sălişte pe care am relatat-o în text (v. S. Dragomir, op .cit., I, p. 217,
II, p. 9).
97. Ibidem, I, p. 36— 46, a n e x e le 84— 9 5 ; C iu h a n d u , op. cit., p. 18.
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ul anilor 1751— 1752, tim p de 14 luni. E liberat probabil la in terţia am basadorului ru s de la Viena el a fost u rm ă rit de către proto"1 din Daia, care a închis tim p de 4 stăptăm âni şi pe tatăl său.
în şirul preoţilor prigoniţi, precum protopopul am intit, se înscriu :
a Ionaş şi popa O prea din Sălişte, popii P e tru din Cărpiniş, Ioan şi
in din Poiana ale cărui pătim iri su n t fără precedent în istoria de
ă acum a lu p tei antiunioniste : «şi pe scurt, p e n tru un popă neunit,
me M arin din Poiana din Scaunul M ercurii, l-a prins A rm eneanul
vorba despre un a lt odios persecutor, protopopul din A rm eni) im 
ună cu popii lui cei uniţi, anul Dom nului 1754 în luna lui decem e in 20 de zile şi l-a dus la A ron la Blaj şi pe cale i-au degerat
'oarele, de i-au căzut am ândouă de la el şi m âinile iar i-au degerat
a căzut pielea de pe el» 9S.
Se va observa că lu p ta de exterm inare a preoţilor ortodocşi va
titui obiectivul de căpetenie al persecuţiei şi aceasta pentru că erau
sideraţi singurii în stare să ridice m asele, singurii care aveau cu
ltu l cel m ai greu de spus în faţa lor.
C ontinuând şirul acestora putem am inti pe preoţii : A vram din
ut, G herm an din Căpâlna, A vram din Sibişeni, George dir. Jibot, Dan
?n Tilişca, jefuiţi p u r şi sim plu de puţina lor avere câştigată probabil
in urm a unor efortu ri foarte m ari. Persecutorii n-au ezitat să tero ri
zeze până şi pe soţiile unora d intre preoţi, aruncându-le în închisoare,
îm preună chiar cu copiii lor, am intindu-ne parcă de epoca de până la
Diocleţian : pe lângă soţia lui Cosma din Deal, care a fost realm ente
vânată, în tre 1747— 1755, de cinci ori, cele m ai m ari suferinţe avea
să le îndure preoteasa lui Dan din Tilişca (Sibiu), fiind închisă în mai
m ulte r â n d u r i ; de asem enea au avut de su ferit soţiile preoţilor A vram
din Cugir şi Ion din Poiana, apoi soţia lui Ioan din Răchita a fost
inchisă 6 săptăm âni, fiind însărcinată. E num erarea poate continua, căci
este vorba despre persoane din 42 de sate, p e n tru a căror în lătu rare,
uniţii nu s-au dat înapoi de la nimic.
în mod neaşteptat, asem enea acte crim inale n -au făcut decât să
sporească rezistenţa ortodoxă. Nici potopul de am enzi, nici tem niţa,
nici to rtu rile n-au reu şit să facă pe aceşti um ili preoţi şi ţărani să nu
mai protesteze.
în acest context, preotul Cosma întrep rin d e acţiunea lui de strâ n 
gere de astfel de plângeri, însoţite de sem nături, ce urm au a fi tr i
mise în tr-u n m em oriu m itropolitului sârb cu rugăm intea fierbinte de a
interveni p e n tru ei la V ie n a t®.
M ăsuri ferm e îm potriva lor nu s-au p u tu t lua p e n tru că era vorba
de aproape întreg poporul care începuse să opună rezistenţă teribilelor
98. S. Dragomir, op. c it., II, p. 39.
99. Se presupune că docum entele anchetei efectuate de preotul Cosma au
fost duse la Carlovitz dc către preotul Ioan din Poiana şi credinciosul Toma din
Răhău (vezi nota 98). Pe baza inform aţiilor adresate de românii ardeleni, m itro
politul a trim is Curţii un memoriu caie a avut drept răspuns din partea acestuia
decretul din 5 iunie 1756 prin care se interzicea lui Pavel Nenadovici — unul din
cei mai sinceri sprijinitori ai ortodoxiei ardelene, să-şi exercite vreo jurisdicţie
asupra Bisericii O rtodoxe din T ransilvania (Pr. prof. M. Păcurariu, Isto ria B iseric ii,
p. 391 j vezi şi S. Dragomir, op. c it., II, p. 45).
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încercări de dezbinare. D rept urm are, m işcările se vor am plifica d:
ce în ce m ai m ult, încât, atunci când în anul u rm ăto r Cosma din De
îşi continuă acţiunea, nim eni nu m ai îndrăzneşte să-l aresteze, tem*
du-se de fu ria poporului.
P rin 1756, u n a lt cleric avea să se situeze în fru n tea m işcării
apărare a Ortodoxiei transilvane — Ioaneş din Galeş — îm potriva
ruia, la 16 aprilie, episcopul u n it trim itea guvernului un den u n ţ ce
dus la arestarea şi în tem niţarea sa (mai 1756).
Popa Ioaneş din Galeş trim itea circulare din sat în sat, îndem n
pe oam eni să trim ită un delegat din fiecare sat să vină la Sibiu, u
să se întrunească până la P aşti (acţiunea avea loc prin aprilie), i
p reu n ă cu noul lor episcop, cu doi vlădici sârbi şi cu episcopul Mi
p e n tru a hotărî întoarcerea la legea veche 10°. Se înţelege că nimic
era mai su p ărăto r p e n tru v â rfu rile uniatiste.
Se pare că preotul Ioaneş a întreprins o acţiune asem ănătoare
a preotului Cosma din Deal, u rm ărind să adune adeziuni p e n tru un
m oriu pe care, de asem enea, să-l trim ită m itropolitului sârb, sin
căruia i se m ai pu teau plânge.
în să toată acţiunea acestui inim os preot are ca final doar arest
şi întem niţarea sa la Sibiu, loc unde tatăl său va trim ite autorită"-"
o scrisoare p rin care va ruga ca fiul său să fie eliberat sau cel p
să nu fie ţin u t în l a n ţu r i101.
R ugăm intea b ă trâ n u lu i n -a în m u iat inim ile persecutorilor, ba
m ult, îm părăteasa a dispus chiar trim iterea lui în închisoarea de
G raz (Austria), unde p reotul lu p tăto r îşi va sfârşi z ile le 102.
Pe când C urtea din V iena se frăm ân ta p e n tru a găsi mijlo
necesare să-şi apere poziţiile obţinute şi să m enţină unirea, miş
de redeşteptare prinse rădăcini to t m ai adânci. N um ărul preoţilor o
docşi hirotoniţi peste m unţi era în continuă creştere, iar aceasta avea
u rm are m ărirea conflictelor cu uniţii.
începând cu 1756, su n t cunoscute cazuri în care rom ânii or
încep din ce în ce m ai m ult să nu se mai supună uniţilo r care-i
ploatau, îşi luau înapoi bisericile străm oşeşti şi izgonind pe preoţii
le fuseseră im puşi cu f o r ţ a 103. In acelaşi tim p, rom ânii nu înce
să trim ită jalbe către m itropolitul sârb, care făcea tot posibilul să
apere cauza.
Din decem brie 1756, cunoaştem o petiţie a lor în care, după
spun că «foarte cu frică scriem, nici scrisori nu putem trim ite»,
100. Ibidem, p. 47.
101. Ibidem, p. 48—50.
102. Astfel, Cronica braşoveanului Radu Duma arată că în 1776 a fost
In tem niţă de câţiva negustori braşoveni, care se aflau la Graz, mărtuii?
că : «mai bine va muri acolo decât să-şi schimbe pravoslavnica credinţă». Se
că de la Graz a fost m utat la Kufstein, căci în 1780, un alt întem niţat de
izbuteşte să trim ită o scrisoare sinodului Bisericii Ruse şi ţarinei E cat
rugându-i să intervină pentru eliberarea lui şi relata totodată că în închi
mai afla un preot român din Transilvania, cu numele Ioan şi pătim eşte ds
ani. Este posibil ca acesta să fi fost eroul nostru (Pr. prof. M. Păcurariu.
Bisericii..., II, p. 392);
103. S. Dragomir, op .cit., II, p. 50—53.
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pe m itropolitul Pavel N enadovici să in terv in ă p e n tru popa M ăcenic şi
Xicolae Oprea, «căci su n t oam eni buni şi su n t oam eni de noi toţi şi
cu voia noastră trim işi», precum şi p en tru popa Ioaneş din Galeş,
£are fusese a re stat cu un an în u r m ă 104.
Iniţiată de V isarion şi continuată de preoţii despre care am vorbit
până acum, m işcarea de dezrobire religioasă, socială, politică şi econo
mică a atins în această ultim ă perioadă proporţii care au pus pe gân
duri autorităţile, căci starea lucrurilor devenea din ce în ce m ai critică.
In 3 octom brie 1757, îm părăteasa M aria Tereza, alarm ată de situaţia
de criză accelerândă care-i fusese descrisă în tr-u n rap o rt al guvernului,
ordona să i se trim tiă o listă care să cuprindă toate nedreptăţile şi dau
nele făcute uniţilor.
Cel care a red a c ta t docum entul cerut a fost episcopul u n it P e tru
Pavel Aron. Actul, p u rtâ n d data de 6 noiem brie 1757, este foarte inte
resant, căci cuprinde în el b ilanţul real al rezultatelor atinse până atunci
de rom ânii ortodocşi. Este im portant p e n tru noi deoarece el prezintă
o listă a bisericilor revenite în posesia ortodocşilor, apoi o alta cu n u 
mele preoţilor ortodocşi hirotoniţi peste frontieră şi a celor care se lepădaseră de u nire 105.
A ctul este im portant şi p e n tru aceea că se face m enţiune de exis
tenţa încă a Ortodoxiei, ce-i drept, însă, era tard iv ă această recunoaş
tere. O dată în plus, era dovedit faptul că O rtodoxia nu putea fi sufo
cată. Dovadă stăteau num ele acelor preoţi ortodocşi, care nu erau deloc
puţini, cât şi nu m ăru l bisericilor luate înapoi de credincioşii care, dacă
n -ar fi fost destul de m ulţi, nu ar fi reu şit să producă uniatism ului ase
m enea pagubă. Iată deci, că până la data întocm irii acestui act — «spe
cificaţie» — , rom ânii răm ăseseră credincioşi legii ortodoxe în m area lor
m ajoritate.
Rom ânii vor continua, şi de aici înainte, să arate că există şi că
su n t m ajoritari, rolul de îndrum ători şi m obilizatori ai conştiinţelor
fiind p relu a t pe m ai departe de alţi preoţi.
De acum preocuparea rom ânilor ortodocşi va fi aceea de a se con
stitui în tr-o organizaţie bisericească încât să fie pregătiţi să prim ească
un episcop.
Ca urm are, în tr-o adunare în satul Deal, la care au luat parte toţi
preoţii şi protopopii ortodocşi din T ransilvania, au fost făcute alegeri
de protopopi : loan din R ăchita p e n tru Sebeş, Sam uil din Apold p en tru
p ărţile de Jos, iar p en tru scaunele din Mediaş, Sighişoara şi Nocrich
104. Ibidem , p. 58—59.
105. O primă listă a preoţilor ortodocşi ar fi urm ătoarea : Jn com itatul A lb e i:
In Săsciori popa Pavel, popa O pre şi popa F ilip ; în Căpâlna popa Gherman, In
com itatul H unedoarei : In Cioara un călugăr ortodox. In scaunul S ă liş tii: în Sălişte
popa Ion şi popa Moga, în Tilişca popa Dan, Sibiel popa N eagoe, Galeş popa loan
Dobrotă, V ale popa Ion Raduc din Glimboaca, Cacova popa Opre. In scaunul Sebe
şului : în Sebeş popa Dumitru, A vram şi Ionaşcu, in Răhău popa Pintilie, George
şi Ion, în Deal popa Cosma, Roman şi Dumitru... şi lista continuă la ibidem,
p. 68— 70. Dintre preoţii mai noi episcopul unit înşiră pe u rm ă to rii: în Sălişte
popa Savul «capul răutăţilor», în Sibiel popa Gheorghe, în Topârcea popa Toma.
«Toti aceştia s-au strecurat pe căi ascunse, nu de mult, din ţară şi acum servesc
ca preoţi» (Ib id em );
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până în ţin u tu l Săcuilor a fost ales preotul Ioan din Vale ,os. Pen
26 iunie pregătiseră o nouă adunare la Săcel, la care au invitat câr
2 delegaţi de fiecare sat. Toată această acţiune, cât şi alta, în ur
căreia în fiecare sat s-au întocm it liste cu credincioşi, a avut d rep t i
ţiato r pe preotul ortodox Stan din G lâm b o aca107. Acesta, în ziua
9 mai 1759, convocase pe toţi rom ânii din Valea O ltului şi pe cei d’
Valea H ârtibaciului la Glâm boaca unde s-a dat citire unui decret i
perial ce acorda libertate poporului şi dreptul de a-şi lua preoţi neu
In unele din sate, preoţii u niţi au început să fie alungaţi, în altele
veneau preoţii hirotoniţi în Ţ ara Românească sau în alte locuri,
toată această acţiune s-a mai distins şi preotul Ilie B reteanul c
îm preună cu cel am intit mai sus, va pune pe cei convocaţi să semn
şi să se oblige că nu se vor mai întoarce la unire 108.
în felul acesta, frăm ântarea A rdealului — spune din nou istori
S. D ragom ir — «începea să arate tot mai evident sim ptom e de fe‘
revoluţionară» i09. M asele rom âneşti realizau tot m ai m ult că re
zintă o m are putere p rin num ărul lor şi prin voinţa ce le anim ă
a-şi recâştiga drep tu rile răp ite ale Bisericii lor. C urtea din Vi
realizează şi ea acest lucru şi. în plus, îşidă seam a că însufleţi
rom ânilor de a-şi câştiga libertatea este de nestăvilit. P uterea credi
şi duhul de jertfă au fost astfel mai puternice decât iscusinţa di
m atică şi decât şiretenia iezuită a Curţii habsburgice.
A precierea situaţiei a fost concretizată, în cele din urm ă, prin
borarea şi em iterea unui decret de toleranţă, p u rtâ n d data de 13
lie 1759 l,n. Condiţiile în care se acorda această iluzorie toleranţă
urm ătoarele : restitu irea bisericilor şi a proprietăţilor bisericeşti,
să nu mai fie insultaţi, să nu fie îm piedicaţi m isionarii care
unirea, să nu mai fie prim iţi em isarii din afară care propagau, chi
num ai m inciuni, deferindu-i au torităţilor şi alte asem enea a b e ra ţii
dacă stăm să ne gândim bine, totul era plănuit în aşa fel încât, nici
din condiţii să nu poată deveni realizabilă. Chiar prim a cor
— restitu irea bisericilor — făcea imposibilă punerea în aplic **
toleranţei religioase. O singură en unţare din acest decret punea
valoare ap aren ta toleranţă : îm părăteasa dispunea să i se .
vedere episcopului u n it ca de acum înainte să se abţină de la pe
106. Ibidem , p. 128.
107. Ib id e m ; Pr. prof. M. Păcurariu, Istoria Bisericii..., p. 392.
108. S. Dragomir, op. cit., II, p. 128, anexa 122 j S-au mai tinut aiRapolt, O răştie, Sălişte, Ludoş (S ib iu ); Oamenii trebuiau să se înscrie pe
să se declare pentru legea ortodoxă (Ibidem, p. 129— 131); Pr. prof. M. P i
Istoria Bisericii..., p. 392); totul in ideea că dacă va veni un episcop — îm
puţeau crede altfel, să fie deja organizaţi şi pregătiţi să pornească la d ru a .
aceste liste ce se întocm eau acum, socotite ca necesare pentru dem ersurile <*
buiau făcute de m itropolitul sârb la Viena, urmau să fie duse la C arloviti
călugăr din Ţara Făgăraşului.
109. S. Dragomir, op. cit., p. 134.
110. Ibidem, p. 136, anexa 124. D ecretul nu a însem nat o concesie. I
Silviu Dragomir crede că nu poate fi vorba de tolerantă, căci este nur=K
cunoaştere a faptelor, dar nu şi o înm uiere a exploatării in viitor (Ibidem p.
Intentia era numai de a-i imobiliza pe români, de a trage de timp pentru a
noi atacuri.
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.iţilor p e n tru m otivul că nu voiesc să se unească şi să fie admişi
toleraţi, exercitându-şi religia acolo unde trăiesc ei de fapt, dacă
îndeplini condiţiile sus am intite m .
în felul acesta decretul n-a avut nici o rezonanţă în rândul rom âr, căci nicăieri ortodocşii nu s-au g răbit să «restituie» bisericile,
"ţilor iar acţiunea de reorganizare se desfăşura în continuare.
In acest sens, s-a rem arcat în mod deosebit preotul Ioan Piuariu
Sadu (Sibiu) care, în urm a decretului, va fi unul din cei ce vor
tinua activitatea organizatorică. Fusese hirotonit la Bucureşti de
’tropolitul Filaret. prin 1756— 1757, după ce învăţase carte la Cozia
i el declara că înainte de a veni la Cozia «ştia scrie şi ceti»). Apoi
întors şi a slu jit doi ani în Sadu, după care a fost arestat, iar
iscopul u n it Aron l-a tuns în piaţa Sibiului, răm ânându-i astfel nu
le de «Popa Tunsul» 112.
în prim ăvara lui 1759 a convocat o adunare la Sadu cu particiea reprezentanţilor satelor din ju ru l Sibiului şi apoi o nouă adunare
Câm pia T ransilvaniei, la Petrilaca, unde s-au strâns peste 300 de
eni şi au discutat problem a libertăţii religioase şi au redactat un
m oriu către îm părăteasă 113.
La sfârşitul lunii iulie 1760 a fost prins în satul Pogăceaua şi întem 
n iţa t la T ârgu M ureş. De aici a fost trim is la V iena şi după ce a fost
anchetat de o comisie a fost eliberat. Se păstrează o scrisoare a lui,
trim isă către fraţii rom âni din ţară, în care, după ce înfăţişa condiţiile
«um ane» de tra tam e n t la Viena, recom anda acelora să trăiască în pace
cu uniţii şi să le restituie bisericile. E ra exact lucrul de care aveau
nevoie autorităţile. Regim ul s-a folosit de această scrisoare ca să arate
rom ânilor bunele sale intenţii, căci tocm ai atunci se afla în plină desfă
şurare răscoala lui Sofronie. Era însă o diversiune cu care, deja, rom ânii
erau obişnuiţi, căci, după trim iterea scrisorii în ţa ră nu s-a constatat
nici o am eliorare a situaţiei explozive 114.
Protopopul Ioan s-a reîntors acasă dar a continuat să fie u rm ă rit
de auto rităţi şi s-a aşezat ca preot în Sânicolaul M are — Banat, având
doi fii : pe P etru, care a devenit preot şi pe Ioan P iuariu M olnar, m are
c ă rtu ra r şi v estit oftalm olog 115.
Dar, în paralel cu m işcarea lipsită de o oarecare agitaţie a lui Ioan
din Sadu, începuse să se contureze o altă m işcare, mai severă de data
aceasta aleasă ca ultim ă soluţie, în vederea dobândirii libertăţii religioase
şi anum e răscoala îm potriva uniaţiei şi a iobăgiei. Iniţiatorul acestei
111. Ib id e m , p. 138— 139.
112. Ib id e m , p. 163— 164, anexa 116; Pr. prof. M. Păcurariu, Isto ria B isericii...,
p. 392 ; Ioan Lupaş, P ă rin ţii ş i b u n ic ii s c r iito r u lu i a r d e le a n Io a n P iuariu M o ln a r, în
«Studii, conferinţe şi com unicări istorice», I, 1927, p. 269—270.
113. S. Dragomir, op. c it., II, p. 164— 165; M. Păcurariu, Isto ria B isericii...,
p. 393. In anul urm ător a continuat această acţiune de în tărire a ortodoxiei prin
cuvânt, ţinând predici în diferite locuri din T ra n silv a n ia : Frata, Sâmpetru, având
un auditoriu num eros (S. Dragomir, op. cit., II, p. 165); De la el avem o scrisoare
adresată credincioşilor clujcni, invitându-i la un sobor în 17 iulie la Frata (Ibidem,
anexa 131), M. Păcurariu, Isto ria Bisericii..., p. 393.
114. Pr. prof. M. Păcurariu, I s to r ia B iseric ii..., II, p, 393, I. Lupaş, P ă rin ţii Şi
b u n ic ii..., p. 271—279; C. Bobulescu, op. c it., p. 43.
115. Pr. prof. M. Păcurariu, Isto ria B isericii..., II, p. 393.
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faze noi în acţiunea de dezrobire va fi un călugăr din satul Cioara
num e Sofronie. A cesta fusese hirotonit în Ţ ara Rom ânească şi a
călugărit la Cozia. De aici se reîntoarce la Cioara — satu l natal
ridicându-şi «o ţâ r de schit în m ijlocul codrului, locuind acolo şi ru g '
du-se lui D um nezeu p e n tru sufletul lui...» u6. In prim ăvara anului 17
va fi izgonit din schitul său pe care arm ata l-a distrus. în felul aces
p ah aru l se um pluse şi, drept urm are, în toam na lu i 1759 s-a decis să
apere credinţa luptând.
In disperarea ce-1 cuprinsese după ce i-a fost distrus schitul,
m ers la Carlovitz, de unde, când s-a întors, a început să cutreiere sat
H unedoarei, să trim ită proclam aţii în diferite părţi, cerând să se ad
cu toţi p e n tru a-şi cere libertatea de credinţă.
în tr-o proclam aţie ce poartă data de 6 octom brie 1759, Sofro
în ştiin ţa pe locuitorii din B rad că îm părăteasa s-a în d u ra t a lăsa,
libera alegere a oricui, faptul de a îm brăţişa sau nu unirea. Apoi at
aten ţia că se va face anchetă şi fiecare va răm âne pe viitor aşa cum
fost găsit : u n it sau neunit. P rin urm are, îi învăţa să stabilească
scris, p rin tr-o listă, cine, ce fel de lege vrea să îm brăţişeze. Un u"
îndem n era acela de a-şi lua înapoi bisericile şi să considere pe p
uniţi ca pe nişte oam eni s im p li117.
în ain te de C răciunul anului 1759 a fost arestat şi întem niţa;
Bobâlna p en tru ca la 12 februarie 1760 să fie eliberat de o ceată
5— 600 de ţăran i din ţin u tu rile Zarandului şi A brudului, Orăştiei
H unedoarei. Aceştia au năvălit noaptea asupra tem niţei, îm părţiţi
3 cete, d in tre care una era condusă de protopopul Ioan din Sălişte
După acest evenim ent ce avea să fie preludiul răscoalei, Sofr:
luă drum ul m unţilor şi se adăposteşte în Zarand. Ţ ăranii îl purtau
trium f, îl însoţeau pretu tin d en i şi îl apărau 119.
Sofronie predica îm potriva unirii, îndem na la lepădarea de ea
la ţin erea legii răsăritene. în scurt tim p ajunsese la o populari*
imensă. R ezultatul acţiunii sale în Z arand poate fi constatat mai
d in tr-u n m em oriu, pe care o delegaţie de ţărani îl aduc în mai 1760
Deva, unde era în tru n ită C ongregaţia nobililor din H unedoara.
In m em oriu se spunea foarte h o tărâ t : «...religia nu ne-o păi
p ân ă când trăim . Toate neam urile îşi au legea lor. Şi proorocul ?
a dat lege jidovilor şi ei o ţin în pace, iar noi suntem prigoniţi ne'
ta t p e n tru legea noastră. De ce nu ne daţi pace, ca să ne odilv
De ce să dăm uniţilor bisericile pe care le-am zidit cu cheltuiala şi

116. S. Dragomir, op. cit., I, anexa 107. în ce priveşte viaţa şi lupta căi
lui Sofronie putem indica o serie de stu d ii: S. Dragomir, op. cit., II, 152
M. Păcurariu, P re o fim e a h u n e d o r e a n ă , p. 625— 627; Idem, Isto ria B iseric ii..., p.
395, Gh. Ciuhandu, op. cit., C. Bobulescu, op. cit., pag. 42—45: D. Prodan, op.
p. 205—215; N. Iorga, S a te şi p reo ţi— ; Pr.
prof. Milan
Şesan, S o lro n ie d e Ia
in «MA» XIII (1968), 11— 12, p. 854—857; Stăniloae, op. cit., p. 38—39.
117. S. Dragomir, op. c it., II, p. 154— 155.
118. I b i d e m ; D. Prodan, op.c it., p. 205; Pr. prof. D. Stăniloae, op. c it ~ s»
C. Bobulescu, op. c it.,
p. 43; M.Păcurariu,
P re o iim e a
h u n e d o re a n ă ..., p. 62
Isto ria B isericii..., p. 394.
119. Corniţele Z arandului raporta guvernului că Sofronie am ăgeşte
dar nimeni nu se poate apropia de el, fiindcă românii îl apără în tot
(S. Dragomir, op. c it., II, p. 156, Gr. T. M arcu, L u p ta lu i P e tru M aior..., p. 493J-
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m âinile noastre ? Nu, niciodată până ce suntem vii... Nici noi nu suntem
vite cum cred M ăriile voastre, ci avem Biserica noastră... nici noi nu
ne vom mai închina în g rajd u ri, ci ne vom duce la biserici...» 12°. Memo
riul a reu şit să facă vâlvă în tot A rdealul. Poporul a început să-şi
facă singur dreptate, dar de fap t nu era începutul, ci continuarea. In
tim pul în care a sta t Sofronie în ţin u tu l Z arandului, toată rom ânim ea
care fusese forţată să se unească, a rev en it la O rtodoxie şi aceasta în
urm a îndem nurilor lui Sofronie.
Pe 21 aprile 1760, înconjurat de o m are m ulţim e de oameni,
Sofronie in tră trium fal în Zlatna, fără ca nim eni să se poată opune.
Şi aici, în urm a predicilor şi îndem nurilor sale rom ânii se vor întoarce
la vechea lor m atcă. Asem enea făcu şi în A brud după in trarea sa la
12 mai 1760 şi apoi la Câm peni, localitate în care intra în sâm băta
Rusaliilor.
In toate aceste localităţi Sofronie se arăta foarte activ. Vorbea
îm potriva uniţilor de la B laj, ataca p rim atul papal, îndem na poporul
să prim ească num ai preoţi sfinţiţi după ritu l oriental, artătân d că nici
botezul, nici celelalte Taine săvârşite de uniţii mincinoşi nu au vala
bilitate. Şi peste tot cerea oam enilor să întocm ească liste în care să se
înscrie toţi ortodocşii, în vederea venirii unui episcop ortodox. De fapt,
acesta era şi scopul principal al m işcării, dovedind că de la început
până la sfârşit, nu s-a u rm ă rit decât dezrobirea religioasă a rom ânilor,
deşi, dacă ar fi să ne luăm după afirm aţia ţăranilor, în faţa cărora auto
rităţile răm ăseseră neputincioase — «a trecu t puterea dom nilor, acum a
noi suntem domnii» — cu siguranţă ne-am da seam a că răscoala lui
Sofronie n-a fost lipsită de caracter social, to t a tâ t cât nu i-a lipsit
nici caracterul religios. Toată această m işcare zguduise realm ente
uniaţia, ajungând până în Satu M are şi M aram ureş, unde circulau pro
clam aţii şi scrisori de la Sofronie. Recepţionând apelul lui, viceprotopopul G avrilă Pop din Cic (M aram ureş) a trim is şi el la rându-i scrisori
în oraşe şi sate şi învita pe oam eni să ia parte la adunarea ce o va
ţine în S antău din com itatul Solnocului de mijloc. «In acea adunare
— se spune în tr-o anchetă realizată u lterio r 121 — rom ânii din Dorolţ
care au crezut că urm ează legea veche grecească, recunoscându-şi gre
şeala s-au obligat înaintea viceprotopopului că vor răm âne în vechea
religie». Aici au îm b răţişat cu toţii credinţa ortodoxă, dar au existat şi
cazuri de refuz : preotul George Lipcsely şi alţi preoţi.
în M aram ureş, m işcarea de rezistenţă şi lu p ta îm potriva uniaţiei
a av u t d rep t conducător pe preotul Ioan M arineţ şi s-a prelungit până
spre 1769 122
în faţa proporţiilor luate de noua m işcare, C urtea din Viena s-a
văzut nevoită să ia m ăsuri de reprim are. Astfel, la 7 iulie 1760, G uver
nul dispunea ca toţi răzvrătitorii să fie prinşi şi arestaţi. E ra vizat în
mod special călugărul agitator. P en tru prinderea lui Sofronie au fost
trim işi 43 de soldaţi care au reu şit să-l captureze la Abrud. în drum
120. S. Dragomir, op. c it., II, p. 157— 158; Pr. prof. D. Stăniloae, op. c it.,
p. 38.
121. S. Dragomir, op. c it., II, p. 204—205, anexele 63—64 (voi. II).
122. Ib id e m , p. 218.
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spre Zlatna, mai precis în ain te de-a in tra în oraş, aceştia au fost siliţi
să-l elibereze, căci altfel ar fi tre b u it să se îm potrivească unei arm ate
de câteva mii de ţărani. Astfel, în loc să poată pune capăt revoltei,
guvernul suferă o ruşinoasă înfrângere.
La Zlatna, Sofronie în tru n eşte un sinod de preoţi şi m ireni, în zilele
de 10— 11 august, adresând noi m em orii îm părătesei şi guvernului
ardelean. Sinodul cerea în num ele întregului neam rom ânesc libertatea
religioasă, plecarea episcopului u n it P etru Aron, eliberarea celor închişi
din cauza credinţei şi aducerea unui episcop ortodox, altm interi «linişte
în ţară nu va fi», spunea Sofronie 123.
După zilele de izbândă de la Z latna, revoluţionarii n-au m ai întâm 
pinat nici o rezistenţă în drum ul lor. M işcarea s-a răspândit în tr-a tâ t
încât, atunci când ţăranii au năvălit asupra B lajului, episcopul unit *
scăpat num ai cu fuga, refugiindu-se la Sibiu.
D atorită acestei m işcări generale rom âneşti, îm părăteasa M ari»
Tereza şi au to rităţile transilvănene au fost nevoite să bată în retragere.
La 20 octom brie 1760, îm părăteasa înştiinţa, pentru prim a oară, că
institui o comisie p en tru cercetarea plângerii rom ânilor, iar cei ares
vor fi eliberaţi, după ce recunoştea tot pentru prim a dată că poporul
fost tra ta t cu m oarte p en tru religia sa 124.
în urm a acestui eşec al C urţii, Sofronie începe reorgani
Bisericii O rtodoxe ardelene, intitulându-se de acum şi «vicar
S fântului Sinod din Carlovitz». A ju tat de preoţii G heorghe din Ab
Ioan din Sălişte, R usan din A lba Iulia, călugărul Ioaniche din Vene'
de Sus (Făgăraş) îşi susţin toată această activitate convocând p retu ‘
deni sinoade. D intre acestea cel mai im portant a fost cel din 14— 18 bruarie 1761, de la A lba Iulia. în şedinţa sinodului au fost reda
19 puncte ce expuneau doleanţele poporului ortodox : eliberarea
în tem niţaţi precum Nicolae O prea, popa Măcenic, Ioan din Galeş, p
popul Ioan din Aciliu şi protopopul Ioan din Sadu ; cereau epi
ortodox şi în d ep ărtarea celui u nit ; încetarea prigoanelor împo
ortodocşilor. în continuare se stabileau m ăsuri organizatorice
Biserica O rtodoxă 125.
în general, sinodul de la Alba Iulia poate fi considerat pu
culm inant al răscoalei sofroniene şi unul din m arile evenim ente
secolului al XV III-lea. D ar nu num ai sinodul constituie biruinţa
doxiei ci întreaga m icşare a lui Sofronie, care a determ in at zeci de
să părăsească uniaţia. Toată această restabilire a Ortodoxiei in
pen tru au to rităţile exploatatoare un coşmar.
Pe de o parte, răscoala s-a ales cu un câştig p rin faptul că
nilor le-a fost trim is un episcop ortodox sârb — Dionisie Nova
pe de alta, ea a determ inat C urtea din Viena să trim ită pe gen
Nicolaus von Bukow, pe cinci aprilie 1761 cu o puternică arm ată ca
restaureze uniaţia. Ţ inând seam a de aceasta, episcopul rutean M
123. Ib id e m , p. 170—187, Pr. prof. D. Stăniloae, op. c it., p. 38— 3 9 M. P r
riu, I'r e o ţim e a h u n e d o re a n ă ..., p. 625, Idem, Isto ria B isericii..., p. 394; C. Bobe
op. c it., p. 45 ; N. Iorga, S a te şi p re o ţi..., p. 256.
124. I b id e m ; S. Dragomir, op. c it., II, p. 189— 190.
125. I b i d e m ; p. 193— 196; M. Păcurariu, Isto ria B iseric ii..., p. 395.
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vszki atribuia triu m fu l unirii mai vârtos pum nului puternic al
eralului decât zelului său apostolic l2(!.
C hiar la venirea generalului von Bukow, o delegaţie de rom âni avea
se prezinte la el p en tru a-i înm âna o petiţie p rin care cereau aceleaşi
n-uri pe care le mai solicitaseră în nenum ărate rânduri.
La 1 mai 1761, se înfăţişă generalului însuşi Sofronie, care a fost
"gurat de bunele intenţii ale comisiei sosite odată cu von Bukow.
■pă asigurările asupra intenţiilor de îm păciuire cu care venise coîsia, Sofronie a iscălit o proclam aţie către popor vorbind despre aceste
ru ri : despre pacea, libertatea ce avea s-o acorde această comisie,
iar despre scutirea preoţilor de dări, în schim bul faptului ca poporul
se com porte paşnic, lin i ş ti t 127.
O dată cu instalarea episcopului ortodox, Sofronie se retrage în Ţara
Rom ânească obţinând rangul de a rh im an d rit şi stăreţia m ânăstirii de la
C urtea de Argeş. îm preună cu el au m ai tre c u t m unţii ierom onahul Teo
dosie, fost călugăr unit, rev en it la O rtodoxie şi călugărul Efrem de la
n â n ă stire a Prislop. Astfel, în istoria rom ânilor din T ransilvania, Sofro
nie va răm âne legat de-a p u ru rea de reînvierea Bisericii Ortodoxe.
Cu toate acestea, situaţia rom ânilor a răm as la fel de grea şi după
m işcarea lui Sofronie p en tru că regim ul habsburgic a ştiu t ce m ijloace
să utilizeze p e n tru a restau ra şi în tre ţin e unirea. în continuare, starea
ortodocşilor se m enţine m izeră, bisericile sunt luate prin vechile te r
tipuri, apelând la forţei, sate întregi se trezesc peste noapte unite. Cu
toată represiunea dezlănţuită diabolic asupra lor, rom ânii ortodocşi n-au
ezitat să-şi continue protestele paşnice p rin preoţii lor. Când în luna
mai 1773, îm păratul Iosif II vizita A rdealul, nu departe de satul Bratei
aşteptau pe îm p ărat toţi preoţii neuniţi din ţin u tu l M ediaşului însoţiţi
de un n u m ăr foarte m are de oam eni p en tru a-i cere acestuia să fie
lăsaţi să-şi ridice biserici, căci ale lor fuseseră luate de uniţi ,2S.
126. S. Dragomir, op. c it., II, p. 214, 220 ş.u.
127. I b i d e m ; N. Iorga, S a te ţ i p re o ţi..., p. 257—260; D. Prodan, op. c it.,
p. 207—208. Comisia avea m isiunea să înceapă lucrările de separare intre uniţi
şi neuniti, făcându-se astfel o statistică a acestora. «Dismembrarea» trebuia făcută,
însă, în aşa fel, încât să fie salvată unirea. Trebuia să se atribuie cât mai mult
u n iţilo r: cât mai m ulte biserici, proprietăţi şi alte bunuri parohiale, care să consti
tuie o bază m aterială puternică în prospectiva refacerii şi întăririi uniatism ului.
Pentru realizarea acestui lucru, generalul a recurs la forţă. Nu insistăm asupra
dezastrului pe care l-a provocat acest om, căci este îndeobşte cunoscut, dar ne
vom opri puţin asupra statisticii ce a rezultat în urma lucrărilor comisiei : din
152.886 de familii de români, 127.712 au fost înscrise ca ortodoxe, iar 25.174 ca
unite, în schimb 2.238 de preoţi uniţi şi numai 1380 de clerici ortodocşi (S. D ra
gomir, op. c it., II, p. 264—285, cf. Pr. prof. D. Stăniloae, op. c it., p. 42—43 ; M. P ăcu
rariu, P re o tim e a h u n e d o re a n â , p. 626—627; Idem, în c e r c ă r i ş i re v e n iri..., p. 1099).
G eneralul von Bukow a luat toate m ăsurile ca cei înscrişi acum ca uniţi să nu
mai poată reveni vreodată la O rtodoxie. D atorită acestor măsuri represive, o
conscripţie din 1766 prezintă num ărul ortodocşilor mult mai scăzut ca în _1760:
numai 105.909 familii (Pr. prof. D. Stăniloae, op. c it., p. 44); In această situaţie
se poate face afirm aţia că episcopul ortodox fusese admis doar pentru a salva
ap arenţele unei oarecare libertăţi religioase a Orlodoxiei (ibidem, p. 47).
128. N icolae Densuşianu, R e v o lu ţia Iu i H o rea (1784—1785), Bucureşti, 1881,
p. 100, nota 1, la C. Bobulescu, op. c it., p. 46; cf. M eteş Ştefan, L ă m u ririi n o u ă
p r iv ito a r e la r e v o lu ţia Iu i H orea, Sibiu, 1933, p. 28.
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In cele din u rm ă îm p ăratu l Iosif II dă un decret de toleranţă, în
1781, dar, dându-şi seam a că p rin el periclita unirea, revine în 1782 şi
îl condiţionează în aşa fel încât toţi erau «liberi» să-şi schim be optica
religioasă, dar num ai în sensul catolicism ului. Bineînţeles, însă, că noul
decret nu a contat prea m ult în ochii guvernanţilor ardeleni, înlesnind
şi pe mai departe jafu l îm potriva conştiinţelor religioase şi naţionale,
pe căi politice, sociale şi economice.
Dacă m işcarea populară din tim pul lui Sofronie nu depăşise unele
lim ite confesionale, cele care vor urm a vor avea şi im plicaţii sociale,
vizând desfiinţarea iobăgiei şi vor culm ina cu răscoala lui Horea.
De altfel acesta este u rm ăto ru l m om ent fierbinte în care preoţii
rom âni ortodocşi su n t im plicaţi şi anum e revoluţia de la 1784. P reoţii
au fost şi în acest caz conducătorii intelectuali, spirituali ai rom âni
lor 12!), în lu p ta lor p e n tru în lă tu ra re a dezrobirii, de data aceasta nu
num ai religioase, ci şi naţională şi socială. Că preoţii su n t liderii românim ii o ştiau foarte bine şi autorităţile şi de aceea avem de-a lungul
acestui secol zeci şi sute de preoţi întem niţaţi.
După toate încercările de pace ale rom ânilor, prin cele p a tru inter
venţii ale lui H orea la îm p ărat în scopul am eliorării situaţiei acestoî
popor obidit, s-au convins cu toţii că singurul mijloc de a se face auziţi
era num ai calea arm elor. în felul acesta la 1784 se declanşează m arî*
revoltă populară, al cărei in iţiator a fost de data aceasta u n ţăra n din
A puseni — Horea.
N em ulţum irea era generală p e n tru că suferinţa încercase pe toţi
rom ânii deopotrivă. Pe lângă întreaga sem nificaţie naţional-socialâ.
această revoluţie a av u t şi una confesională, religioasă. La urm a urm ei
nu poate fi gândită o m işcare naţională fără im plicaţii religioase maâ
ales în cazul rom ânilor care erau exploataţi tocmai din m otive confesio
nale. Ortodocşii vor lu p ta deci, ca şi în răscoala rakocziană, în num e:
rom ânilor, al neam ului rom ânesc. L uptând p entru ortodoxie, lu p tau âe
fapt p en tru «legea rom ânească», lege distinctiv naţională, prin care era
în tre ţin u tă om ogenitatea conştiinţelor naţionale. L uptând îm potri*»
unirii luptau, conştient sau instinctiv, îm potriva abaterii de la lege»
rom ânească, îm potriva înstrăinării.
Nu vom insista asupra derulării acestei răscoale, ci vom în certa
num ai să justificăm afirm aţia de dinainte, potrivit căreia clerul ortodcK
a fost inim a m işcării, cu toate că de data aceasta vor participa şi p reo#
u n iţi fiind perm anent a lă tu ri de cei exploataţi, nedezm inţându-se n id
data asta.
Răscoala porneşte la 1 noiem brie 1784 şi se întinde cu repezicr
în tot Z arandul şi în com itatele vecine : H unedoara, A lba şi mai dep»
Cu o zi înainte avusese loc o adunare secretă în biserica din M estea:
la care au p articip at preoţii în fru n tea câtorva sute de credincioşi şi
depus ju ră m ân t să lupte până scapă de iobăgie în prezenţa lui C~
şi a preotului Ioanăş Căzan, care va face rugăciuni p e n tru reuşita
hotărâte. în tre căpitanii care se aflau în fruntea răsculaţilor su n t a
129.
Ibidem, p. 11 ; N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 316, 351 şi 439, cf. C.
lescu, op. c/f., p. 47.
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tiţi doi preoţi : G heorghiţă Nicula din A lbac şi loan Cocan din Pâclisa 130.
De asem enea, unul din cei mai activi preoţi în contextul răscoalei a fost
popa C onstantin Turciu, zis popa Costan 13i. Şi de această dată întâlnim
preoţi care se leapădă de uniaţie, căci altfel nici nu se explică faptul
narticipării lor la răscoală. Este vorba despre G avril Sularu, care în tâm 
p in ă tru p ele răsculate, având în fru n te pe Cloşca şi Crişan, la Mogoş.
Acesta s-a pus în fru n te a răsculaţilor, ţinând în m âini o cruce mare,
roşie 132 ; popa u n it din B retea, Popa Z aharia, poruncea ţăranilor să vină
fiecare în arm at la e l 133.
în toiul revoluţiei au fost arestaţi mai m ulţi preoţi : popa O breja,
unit, din G hiriş, D um itru din Ocolişul m are şi Vasile din Cârcedea, orto
docşi şi preotul u n it Costan din Decea, toţi condam naţi şi apoi elibe
raţi m . în judeţul T ârnava, preoţii se adună la sfat în noiem brie şi cer
arm e p e n tru credincioşii lor de la Sighişoara 135, iar în comuna Paloş
din ţin u tu l C ohalului to t preoţii su n t cei care iau decizia de a se începe
şi aici răscoala 136.
Un gest care irita foarte m ult au to rităţile era acela ca cineva să
batjocorească «patentele» im periale. Şi, pe d rep t cuvânt, cei m ai m ulţi
preoţi, din am ară experienţă, ştiau că «patentele» n u su n t decât vorbe
goale. Tocmai de aceea preotul loan din M icăsasa, în noiem brie 1784,
când s-a adus în faţa poporului u n astfel de ordin guvernam ental, l-a
călcat în picioare. Ca urm are, a fost a r e s t a t 137. P o triv it unei inform aţii,
se pare că însuşi capul răscoalei, H oria sau N icula U rsu pe num ele lui
adevărat, a r fi fost p reo t şi după mai m ulţi ani «răspopit» 13s.
în continuare, preoţii se m enţin cap de afiş ai răscoalei ce cuprin
sese o m are p arte a ţării. P reotul Vasile din P ântic (Năsăud) adună pe
credincioşi noaptea în biserică şi le comunică o scrisoare a lui Horea,
p rin care îi era an u n aţtă ziua v e n ir ii13!l. Pe la sfârşitul lui ianuarie
1785, este p rin s p reotul Nicolae din O răştie, tocm ai la Bucureşti,
în tru c ât existau inform aţii despre el că m ersese în M untenia p e n tru a
form a aici un corp de 600 de oam eni cu care să vină în aju to ru l
răsculaţilor 140.
130. Şt. M eteş, L ă m u riri..., p. 12; M. Păcurariu, P re o ţim e a h u n e d o re a n ă ...,
p. 630.
131. Pr. prof. M. Păcurariu, op. c it., p. 631.
132. N. Densuşianu, R e v o lu ţia ..., p. 212, p. 149, nota 3 ; p. 298, nota 3, cf.
Şt. M eteş, L ă m u riri..., p. 13 ; C. Bobulescu, op. c it., p. 54.
133. N. Densuşianu, R e v o lu ţia ..., p. 368, cf. Şt. M eteş, L ăm u riri..., p. 34, C. Bo
bulescu, op. c it., p. 48.
134. Şt. M eteş, L ă m u riri..., p. 22.
135. M. Densuşianu, R e v o lu ţia ..., p. 287, 289; cf. ib id e m .
136. Şt. M eteş, op. c it., p. 2 3 ; C. Bobulescu, op. c it., p. 50.
137. I b i d e m ; Popa Tr. D o c u m e n te p r iv ito a r e la r o m â n ii d in sc a u n u l M u r e ş u lu i,
Tg. M ureş, 1925, p. 98—99, 114, cf. Şt. M eteş, Lăm uriri...-, p. 23.
138. A . P a p i u I l a r i a n , T esauru de m onum ente istorice pentru România, tom III,
p. 370 apud C. Bobulescu, op. cit., p. 50—51.
139. N. Densuşianu, R e v o lu ţia ..., p. 288—289 î» cf. Şt. M eteş, L ă m u riri... p. 21.
140. N. Densuşianu, R e v o lu ţia ..., p. 492; cf. C. Bobulescu, op. c it.,
p. 49,
Pr. prof. M. Păcurariu, P re o ţim e a ..., p. 632.
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Iată deci cum aceşti «preoţi care — după im presiile străinilor — nu
ştiau decât să citească şi să scrie şi care îndată ce ar fi cău tat să vor
bească poporului de pe am von din capul şi ştiinţa lor proprie şi nu
şi-ar fi citit cuvântarea din carte, nim ic nu li s-ar fi crezut, ei, în ochii
ţăranilor, dar mai ales în faţa celor răzvrătiţi ţineau trează garanţia
desăvârşită a acţiunii lor» m .
încă de la început răscoala a cuprins, după cum spuneam , cea mai
m are parte a H unedoarei, având de a m in tit şi p e n tru această p a rte
câteva num e de preoţi. A stfel, p reotul M ihai din G elm ar, lângă Orăştie.
care luase p arte la devastarea curţii baronului A ntoniu O rban d"
Binţinţ, a fost decapitat la 10 noiem brie 1784 1'2. De asem enea, preoţii
Ion din B ârsău şi Anghel din Săcărâm b au avut de suferit în ur:~
activităţii lor m ; preotul A vram din U ibăreşti la 3 noiem brie a îndeirn a t poporul îm potriva nobilim ii ,M, Ilia din Sârbi a ridicat oam en3
îm potriva unui pro p rietar de păm ân tu ri K5. P rin tre conducătorii grupu
rilo r hunedorene s-au mai rem arcat preoţii : G heorghe Bucşa dim
B urjuc şi cel din Zam, care au particip at la asedierea castelului
P etriş 1,e.
M işcarea din Z arand şi H unedoara s-a extins apoi în ţin u tu l Halm agiului şi Valea M ureşului şi a cucerit judeţul A rad, unde încă
1782 se pu tu seră înregistra nem ulţum iri. Ca atare, în acest an (178
un preot ortodox anonim a condus m işcarea satelor : Priş, Toc, Tro
Baia, Lupeşti şi Bârzava de pe V alea M ureşului, precum şi Zeldişul
Buceava din Valea C rişului Alb, m işcare datorată răpirii de păm ânt'
de către moşieri. în final, acesta voia să organizeze un exod al iobagii
în Ţ ara Rom ânească 1/*7.
La acţiunile din 1784— 1785, preoţii Z aharia şi A lexandru, p rec
şi popa G heorghe din Corbeşti au fost alături de cei care au asal
aşezăm intele m oşiereşti. A cţiunea a continuat în satul m ontan Bai
unde s-a rem arcat preotul G heorghe 1W. Protopopul A tanasie Roşu d
Sebiş, preoţii din A ldeşti şi Nicolae Popovici din Boroşinău îndem n
pe ungurii reform aţi să treacă la legea ortodoxă, căci num ai astfel v
fi m ântuiţi de răzbunarea ţăran ilo r 1/,!).
U rm ărind m ersul revoluţiei din 1784, constatăm că la ea pârtiei
foarte m ulţi preoţi. Ei erau, efectiv, un sprijin moral p en tru ţăran ii c~
altfel se sim ţeau dezorientaţi.
141. A. Papiu Ilarian, op. cit., p. 370, apud
C. Bobulescu,op. cit., p. 49.
142. N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 189 — nota 1 ; cf.
Şt. M eteş, Lămurin
p. 34; cf. M. Păcurariu, Preofimea..., p. 631.
143. Şt. M eteş, Lămuriri..., p. VII, cf. ibidem.
144. N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 165, cf. ibidem.
145. Ibidem, p. 34—35.
146. N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 503, cf. Şt. Meteş,
Lămuriri, p. 37;
prof. M. Păcurariu, Preofimea..., p. 632.
147. A rhivele Statului Arad, A cta Congregationum, nr. 22/1783, apud Pr. E
G reuceanu, Contribuţii cu privire la poziţia clerului ortodox din părţile Ara
în tim pul mişcării revoluţionare din 1784. în «MB» XXXIV, 1984, 9 —10, p. 565.
148. Ibidem, p. 566.
149. N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 228,
cf. Şt. M eteş, Lămuriri..., p.
cf. E. G reuceanu, op. cit., p. 566.
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Rolul preoţilor în răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan reiese foarte
bine şi d in tr-u n m em oriu al nobilim ii din com itatul H unedoarei înaintat
contelui Iancovitz, la 3 noiem brie 1784, în care se cerea «să se pe
depsească în tr-u n mod exem plar preoţii rom ânilor...» ir'0. Iar nobilim ea
din A lba cerea în tre altele : «...Deoarece preoţii su n t aceia care aţâţă
mai cu seamă poporul la revoluţie, din această cauză să se publice că-n
orice sat în care va izbucni revoluţia, acolo preoţii români, prim arii şi
ju ra ţii cu trei inşi pe lângă dânşii se vor pedepsi cu m oarte, în con
form itate cu legea patriei» (sic )1:>1.
Iată, p rin urm are, câtă batjocură şi câte prigoane au su ferit şi
câte jertfe au dat rom ânii transilvăneni p e n tru apărarea şi m enţinerea
credinţei ortodoxe pe care o prim iseră prin Sfântul Botez de la Sfinţii
Apostoli p rin păstorii lor duhovniceşti.
De obicei, acest tragic aspect îl uită cei care sim patizează cu uniaţia,
considerând că num ai ei au dat m artiri, deşi, judecând drept, chiar dacă
unii d intre ei au sup o rtat tem niţe sub regim ul com unist, aceasta nu s-a
d atorat în nici un caz rom ânilor dreptcredincioşi, ci tot acelora de la
care li s-a tras în ultim a ju m ătate de veac tu tu ro r locuitorilor acestei
ţări, jndiferent de religie. Şi dacă în 1948 cei m ai m ulţi au revenit
la Biserica O rtodoxă-m am ă, a fost un act reparatoriu şi nu abuziv şi
insultător, cum a fost cel de la 1700 152.
De aceea considerăm pe d rep t cuvânt că preoţim ea ortodoxă tra n 
silvană şi-a făcut datoria sfântă de a-şi apăra tu rm a dreptcredincioasă
în m om entele cele mai grele ale zbucium atei noastre istorii.
în sensul acesta, ni se pare sem nificativ ceea ce spune P rea F erici
tul P ărin te Teoctist, P a tria rh u l Bisericii O rtodoxe Române, în «Cuvânt
înainte» la Promem oria — acţiunea catolicism ului în România in ter
belică (Buc. 1992) a p ărintelui scriitor V aleriu A nania (de la 7 feb. 1993
arhiepiscop la Cluj). V orbind de bunătatea, ospitalitatea, toleranţa şi
conştiinţa ortodoxă a poporului rom ân, P rea F ericitul P ărinte P a tria rh
spune : «Aşadar, b u n ătatea poporului şi toleranţa Ortodoxiei alcătuiesc
un bun cu care noi, rom ânii, ne putem m ândri în înţelesul bun al cu
vântului. D ificultatea se naşte atunci când cel de alt neam sau de
altă credinţă începe să creadă că v irtu te a ta e slăbiciune şi că ea poate
fi
exploatată în beneficiul său. Din păcate, istoria noastră a cunoscut
şi astfel de situaţii, iar ele s-au consum at a tâ t în planul naţional cât
şi în cel religios. (...) Iar când s-a în tâm p lat ca v irtu tea unuia să fie
depăşită de dibăcia celuilalt, poporul şi Biserica sa au avut de învăţat
un lucru : adu-ţi am inte de relele trecutului nu p en tru a u rî pe cineva
sau a te răzbuna, ci p e n tru ca ele să nu se mai repete, pentru ca nicio
dată v irtu te a bunătăţii tale să nu-şi piardă nim ic din propria ei tărie
şi să nu mai fie socotită d rep t slăbiciune».
Drd. IOAN MOLDOVEANU
150. N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 346, cf. Pr. prof. M. Păcurariu, Preoţimea...,
p. 632.
151. N. Densuşianu, Revoluţia..., p. 351, cf. ibidem.
152. Şt. M eteş, Lămuriri..., p. 45—52.

F IL E D E P A T E R IC R O M Â N E S C :
C U V IO S U L IS IH A S T N E O F IT D E LA M Â N A S T IR E A S T Â N IŞ O A R A
(sfârşitul secolului al XVIII-lea) *
«Neam ul m eu nu poate vieţu i
Fără slinţi şi iără osem inte».
Ioan A lexandru
«Sinaxar» — Imnele Iubiri]

P rim ul, care ne-a lăsat o m ărtu rie scrisă despre existenţa osem inte
lor unui pustnic din peştera de lângă m ănăstirea Stânişoara, a fost
scriitorul călător, A lexandru I. Odobescu, din secolul trecut. Şi, în tradevăr, Odobescu a călătorit m ult, atât în ţa ră cât şi peste hotare, mai
ales în in teres de studii şi docum entare, sau ca rep rezen tan t oficial al
S tatu lu i rom ân.
Posesor al unei solide şi alese culturi literare şi istorice, Al. I. Odo
bescu a fost u n călător pasionat al trecutului neam ului rom ânesc l i
al vechilor sale «urme», p e n tru care sim ţea m ândrie patriotică şi elevare spirituală, după propriile sale m ărturisiri în «paginile de călă
torie». «Găsim o plăcere nespusă a străb ate tărâm ul patriei» — s c r â
Odobescu — , «cercetând peste to t locul um brele şi am intirile străm oşi
lor noştri».
«Paginile de călătorie» ale lui Odobescu au fost publicate în t i m p i
vieţii sale sau p ăstrate în m anuscris şi editate ulterior. Insă, pentr>
prim a dată, un n u m ăr im presionant de «pagini de călătorie», sem nase
de Al. I. Odobescu, au fost publicate în acelaşi volum , abia recent, i»
anul 1981, de Corneliu Popescu, cu titlu l Note de călătorie
La 18 Iunie 1860, însoţit de soţia sa A lexandra (Saşa) P rijbeanu
de pictorul elveţian T renk, A lexandru Odobescu în trep rin d ea o călăti
în judeţele Argeş şi Vâlcea, din însărcinarea M inisterului C ultelor
Instrucţiunii Publice. D um inică, 17 Iulie, a aceluiaşi an, Odobescu,
soţit doar de T renk, — soţia răm ăsese la schitul de călugăriţe din
tro v (Călimăneşti) — , a vizitat m ănăstirea Stânişoara, din judeţul
actualm ente Vâlcea.
C ercetător avizat, Odobescu a consem nat cu m inuţiozitate cele
sta ta te şi observate la m ănăstirea Stânişoara în însem nări despre m
m entele istorice din judeţele A rgeş şi Vâlcea.
S tarea bisericii, a chiliilor, caracterul de obşte al m ănăstirii,
duiala de viaţă athonită, unde nu in tra p arte fem eiască, num ărul
nahilor, preocupările lor zilnice, ca şi m asa copioasă oferită de s
se află toate consem nate în însem nări... Am intrat, consem nează au
la stariţul, pe cari-1 văzusem la Cozia, şi T renk abia şi-a găsit după
un loc unde să se vază m ănăstirea, a tâ t de des e ra frunzişul. Ist
» Com unicare prezentată la Simpozionul «600 de ani de la atestarea
m entară a Judeţului Vâlcea», Râmnicu Vâlcea, 13— 14 Decembrie, 1991.
1.
Vezi Al. I. Odobescu, N ote d e călătorie, Ediţie, C uvânt înainte, Tabei
bliografic, de Corneliu Popescu, Editura «Sport-Turism», Bucureşti, 1981, 30:
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işoarei e scris pe pisania din faţa bisericii ; chiliile sunt, cele mai
ie, prenoite. B isericuţa e şi ea zugrăvită de curând. Călugării su n t
40, din care cei mai m ulţi nu ies din m ănăstire ; la piatra cu cruce
botarul până unde pot m erge m uierile, m ai încolo nu au voie a trece,
reju ru l m ănăstirii călugării au ceva legum e sem ănate şi locul nu e
ste rp ; apoi, :m ai la vale, au şi ceva bucate şi, m ai ales, sohaturi
e-şi pasc iarna frum oasele lor vite de săm ânţă din Ardeal. V ara le
mai în sus, la m unte. Ei le vând pe la bâlciuri, la R âureni, la
pul-M are şi-n alte locuri mai apropiate. S tareţu l ce are casa lui
te curată, ne dete un prânz prea gustos, un caşcaval făcut la Piteşti,
sm ântână de m inune, pui gătiţi bine şi vişine. Am m âncat sănătos,
dindu-ne la m ustrările ce o să-ncercăm seara de la m aica Brăca» 2.
In continuarea celor scrise despre Stânişoara, în Însem nările sale,
obescu relatează despre existenţa osem intelor unui sihastru în peşra de lângă m ănăstire. D upă ce a văzut osem intele sihastrului, a
ta t şi m ărturiile stareţu lu i despre sih astru l respectiv, auzite de acesta,
■•pe când era tânăr», de la un călugăr al m ănăstirii Stânişoara, în v ârstă
de 90 de ani. Iată ce notează Odobescu, p riv ito r la cele de mai sus :
*Cât m âncarăm , am plecat pe jos, ca să vedem peştera unde su n t oasele
pustnicului. A lături cu m ănăstirea, cam în faţa ei, dar dincolo de
pârâul ce curge alături, e un pisc, care din p artea cea despre Olt e
surpat, cu m are anevoinţă am ocolit acel pisc, cu prim ejdia de a cădea
in prăpastie, dar am ajuns la locul unde, în surpătură, era o mică
gaură, astupată cu pietre. S ta riţu l ce ne însoţea a scos pietrele şi am
văzut în lă u n tru oase.
Se vede că peştera fusese mai m are, dar bolovanii rostogoliţi de pe
m unte au mai astupat-o. S tariţu l ne spuse că, pe când era tânăr, era
la S tânişoara un călugăr ca de 90 ani, ce zicea că-şi aduce am inte că,
fiind el băiat şi viind să pască vitele pe aceşti m unţi, pe când schitul
era pustiu şi biserica dărâm ată, trăia pe aci un om gol şi păros, care
fugea cât vedea alţi oam eni, şi-i zicea S ă lb a te c u ; de aceea se cheam ă
şi acum acel m unte într-astfel. Oasele acestea trebuie să fie ale Săl
baticului, căci un călugăr le-a luat şi le-a dus la m ănăstire, iar noaptea
i s-a a ră ta t Sălbaticul şi a cerut să i le înapoieze în peşteră, la loc,
precum a şi f ă c u t ; num ai căpăţâna lipseşte, şi aceea un călugăr preacuvios, ce fusese la Stânişoara, cu m ultă rugăciune către vechiul pustnic
sălbatic, a dobândit prin vis de la dânsul voia ca să-i ia căpăţâna, şi a
dus-o departe, în Moldova, la ţara lui. Astea mi le-a povestit stariţul,
apoi am cules ceva iederă de la g u ra peşterii şi am u rm at drum ul
p rin tr-u n loc unde stânca scobită form ează un adăpost, acolo vin noap
tea ciobanii cu caprele. U rcând iar puţin, am ieşit în faţa schitului,
unde ne-am găsit caii» 3.
Din m ărturiile stareţului, consem nate de Odobescu, rezultă că si
h astru l a v ieţu it la S tânişoara spre sfârşitu l secolului al X V III-lea. Şi
aceasta p en tru că, m onahul «ca de 90 ani» îşi am intea de existenţa si
hastru lu i «pe când schitul era pu stiu şi biserica dărâmată» (s.n.). Şi,
2. Ibidem , p. 66.
3. Ibidem, p. 56— 67.
B. O. R. — 12
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în tr-ad ev ăr, schitul S tânişoara a fost distrus în anul 1788. A rhim andritul
G rigore U riţescu (1888— 1978), autorul m onografiei m ânăstirii Stânişoara.
publicată la Bucureşti, în anul 1943, confirm ă acest lucru. El, relevă că
în pisania de zid a m ânăstirii S tânişoara este scris că m onahii acestui
aşezăm ânt m onahal au dus o «viaţă pusnicească până în tim pul războiu
lui ruso-turco-austriac din 1788 când, doar după 40 de ani de existenţă
s-au sfârşit p rin m artiru l celor din urm ă şi prin arderea schitului (Str~*
şoara, n.n.), răm ânând pustiu şi bun num ai de stână p e n tru oile ciobi
lo r» 4. în plus, arh im an d ritu l G rigore U riţescu m ai adaugă la cele c
sem nate în pisanie, cu priv ire la cele întâm plate schitului Stânişoara
anul 1788, şi urm ătoarele precizări : «Ştim din istorie că la 1788, apri”
19, Nicolae M avrogheni, dom nul M unteniei, a b ă tu t pe austrieci la rn ăstirea Cozia, ceea ce ne face să credem că lupte grele s-au dat şi ps*
îm prejurim i şi că schitul nostru n-a p u tu t scăpa de prăpădul nimici*
al războiului. Se poate că turcii, care luptau îm potriva austriecilor,
fi aju n s până pe apa O ltului şi că păgânătatea lor să fie pricina n im i:'
schitului. Se ştie, însă, că de la această dată, din schitul Stânişoara n
mai răm as decât zidurile bisericii care au folosit ciobanilor p en tru ~
postul unei stâni de oi» 5. A şadar, fie habsburgii, fie turcii, — dacă
chiar şi unii şi alţii — , au fost cei care au ars schitul Stânişoara
anul 1788.
Se cuvine, în fine, de lu at în considerare afirm aţia stareţului de
S tânişoara că «era tânăr», ceea ce înseam nă, fără îndoială, că acesta
în anul 1860, pe când îl vizita Odobescu, o v ârstă înaintată. Şi,
u rm are, «tânăr» nu p u tea fi stareţu l decât în prim ele decenii ale
colului al X lX -lea, când i-a şi povestit, de altfel, b ătrân u l căi
«că-şi aduce am inte că, fiin d el băiat» (s.n.), «trăia pe aci», adică
Stânişoara, sihastrul.
P otriv it celor consem nate de Odobescu, pe baza spuselor de
stareţ, sih astru l a av u t ca ucenic în cele duhovniceşti, un «călugăr
cuvios», care «a dobândit p rin vis de la dânsul voia ca să-i ia căpă*
şi a dus-o departe, în Moldova, la ţara lui». Aşdar, din cele de mai
aflăm că la m ănăstirea S tânişoara vieţuiau şi m onahi originari din
dova. Dar, nu trebuie u ita t că m ănăstirea Stânişoara fusese «ref
pe la începutul secolului al X lX -lea, de câţiva călugări din părţile
biului» 6 şi îndeosebi de către Teodosie din Săliştea S ib iu lu i7, în cât
prezenţa m onahilor ardeleni este, deci, confirm ată în secolul al XDC
De altfel, în pisania de «deasupra uşii de in tra re în biserică» \
anul 1866, aflăm că, în tr-ad ev ăr, «Teodosie eroschim onah» şi —
al schitului S tânişoara din «1817» 9, «s-a apucat şi a zidit această
4. Arhim. Grigore Uriţescu, M ănăstirea Stănişoara, Bucureşti, 1943, Ti
cărţilor bisericeşti, p. 14.
5. Ibidem.
6. Pr. Prof. Dr. M ircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodoxe Române.
Bucureşti, 1981, p. 453.
7. I b i d e m ,

p.

563.

8. Arhim. Grigore Uriţescu, op. cit., p. 18.
9. Ibidem, p. 18— 19.
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rică cum se vede... săvârşindu-se cu toată podoaba precum se vede la
anul 1836 Oct. 17 10.
Aşadar, se adevereşte că m ânăstirea Stânişoara, — asem enea altor
m ănăstiri ortodoxe rom âneşti — , a contribuit, tocm ai prin vieţuirea în
aceasta a m onahilor din toate ţin u tu rile rom âneşti, la consolidarea u n i
tăţii de lim bă, neam şi credinţă a rom ânilor.
Sem nificativ este şi fap tu l că, cel p uţin în secolul al X lX -lea,
m ânăstirea Stânişoara a av u t un caracter pan-ortodox, căci p rin tre mo
nahii săi vieţuitori s-au n u m ărat şi ortodocşi nerom âni. Aşa, de exem plu,
este cunoscută prezenţa călugărului schim nic «Sava, sârb de neam» u ,
care, alătu ri de Teodosie din Săliştea Sibiului, în anul 1807, cu bine
cuvântarea prim ului episcop al Episcopiei A rgeşului, Iosif (1793— 1820),
au început să activeze p e n tru reînfiinţarea schitului Stânişoara, sau
«schitul din Nucet, căci aşa se m ai num ea atunci» 12 Ambii m onahi,
adică Sava şi Teodosie, veniseră în anul 1807 la Stânişoara, tocm ai de
la S fântul M unte Athos, de unde aduceau cu ei duhul athonit al isihasm ului. Se ştie destul de bine, însă, că duhul isihasm ului devenise felul
de v ieţuire al m ultor m onahi de la Stânişoara în secolul al X V III-lea,
adică înaintea sosirii de la A thos a lui Sava şi a lui Teodosie.
«însem nările» făcute de Al. Odobescu despre Stânişoara dezvăluie
existenţa, aici, a unei alese v etre isihaste în secolul al X V III-lea. Că
lugărul sihastru, îm b u n ătăţit duhovniceşte, ale cărui osem inte su n t ve
nerate din tim pul ucenicilor acestuia şi până în zilele noastre, confirm ă,
în mod evident, o astfel de realitate.
Pe de altă parte, în secolul al X lX -lea, m ânăstirea S tânişoara de
venise «cea m ai vestită sihăstrie din Ţ ara Rom ânească» ,3. Cert, la do
bândirea unui astfel de renum e a contribuit şi faptul că m ânăstirea
Stânişoara era situată în tr-u n «loc retras de lum e, fără căi de acces, cu
rânduială de viaţă atonită, unde nu in tra parte femeiască» 14.
Cât despre isihasm ul din Rom ânia, să nu se piardă din vedere că,
acesta fusese im p lan tat în m onahism ul rom ânesc, încă din secolul al
X lV -lea, de m onahi autohtoni, ce vieţuiseră la S fântul M unte Athos,
în fru n te cu S fân tu l Nicodim V a la h u l15, iar reînviorarea acestuia s-a
dato rat S fântului Paisie Velicicovschi, (adorm it în Dom nul la 15 no
iem brie 1794), în m ănăstirile din Moldova. De altfel, sihaştrii şi sihăs
triile presărate în C arpaţii rom âneşti, din secolul al X lV -lea şi până în
cel prezent, s u n t o m ărtu rie elocventă despre existenţa şi practicarea
isihasm ului în trăirea m onahală rom ânească. N u-i mai p u ţin adevărat,
însă, că la rom âni, până în secolul al X lX -lea s-a p referat folosirea te r
10. Ibidem, p. 19.
11. Pr. Prof. Dr. M ircea Păcurariu, op. cit., p. 563.
12. Arhim. G rigore Uriţescu, op. cit., p. 15.
13. Ierom onahul Ioanichie Bălan, Pateric românesc, Editura Institutului Riblic
şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Române, Bucureşti, 1980, p. 508 j Ediţia a II-a,
Editura A rhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi, 1990, p. 499.
14. Ibidem.
15. Despre Sfântul Nicodim Valahul, a se vedea recenta lucrare a Pr. Dumitru
Bălaşa şi Prof. Toma H risant, M ănăstirea Tismana vatră străbună, Editura M itropoliei
O lteniei, Craiova, 1983, p. 28—43.
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m enului de «pustnic», şi doar în mică m ăsură cel de «sihastru». Până
şi în T ransilvania, bunăoară, în secolul al X V III-lea găsim folosit tot
term enul de «pustnic». Astfel, în tr-u n m esaj al preoţilor şi m irenilor or
todocşi tran silvăneni adresat C urţii de la Viena în m artie 1749, călu
gărul V isarion Sarai, care a condus m işcarea populară religioasă dis.
anul 1744, îm potriva u n irii de la 1700, este desem nat cu term enul d e :
«pustnicul» 16. De asem enea, este in teresan t de sem nalat că, până şi
u n iţii din T ransilvania îl desem nau pe V isarion Sarai, — canonizat sfânî,
după cum se ştie, de Biserica O rtodoxă Rom ână — , tot cu a p e la tiv ii
de «pustnic», sau «pusnic». Aşa procedează, de exem plu, «popa G rigorie
ot Boz», un p reot u n it contem poran cu evenim entele, în tr-o însem nare
scrisă pe u n Strastnic, tip ă rit la Blaj în anul 1753. Iată ce scria preot»*
u n it Grigorie din Boz : «1744 luna aprilie, 22 zile, au v en it pusnicul
V isarion din m ănăstirea P atara, h ulind un irea şi foarte m are vrajb ă s
f ă c u t ; în tr-a tâ t cât şi m oarte s-au (în)tâm plat pe m ulte locuri. Şi d
ce s-au aşezat m ărginim ea — din vrajba pusnicului — au ven it a d
oară popa Ioanaş din Galeş...» 17.
T erm enii, de «pustnicul», sau «sălbatecu» sau «vechiul pustnic :
batic», folosiţi de Odobescu în însem nările sale, sunt, fireşte, echivale
celui de «sihastru», p e n tru a reda aceeaşi noţiune şi realitate. Şi, c*
afirm a, pe bună d reptate, I. P. S. A ntonie al A rdealului, term enul
«sălbatecu, desigur o poreclă laică, acoperea num ele religios de sihas
legat de isihastis, acelaşi num e în greceşte» 18. D ar, dacă term enul
«sihastru» provine din grecescul «isihastis» 19, «pustnic» din slavon
«pustyniku», acela de sălbatecu» derivă din cuvântul «salvaticus»
latinei populare. Şi p rin term en u l de «sălbatecu» se desem nează un~
aşa cum a făcut-o, de altfel, şi Odobescu, u n călugăr tră ito r al isi
m ului, adică, un sihastru. D esigur, expresia «pustnic sălbatic» în
b u in ţată de Odobescu n -a fost cea m ai fericită, fiindcă a tâ t «pustr
cât şi «sălbatic» redau, de fapt, aceeaşi noţiune, echivalentă celei
«sihastru», «schimnic» sau «erm it», bine-nţeles. T erm enii de «pus
sălbatic», însă, a trib u iţi de Odobescu sihastrului de la Stânişoara, c
chiar ei înşişi m ărtu ria existenţei călugărilor sihaştri la ace
m ănăstire.
,
16. Keith Hitchins, Conştiinţa naţională şi acţiunea politică la românii
Transilvania, 1700— 1868. Introducere şi îngrijirea ediţiei de Pompiliu Teodor. T
ducere de S ever Trifu şi Codruţu Trifu. Editura «Dacia», Cluj-Napoca, 1987, p.
17. A pud Dr. A ntonie Plăm ădeală, M itropolitul Ardealului, O Însemnare
temporană despre Visarion Sarai şi Soironie de la Cioara, in voi. «Calendar
inimă românească», Sibiu, 1988, p. 200.
18. La rubrica *Sem nalăm », în «Telegraful Român», An. 134, 1986, nr.
din 15 Ianuarie, p. 4.
19. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae este categoric in această priv
afirm ând că, intr-adevăr, «cuvântul sihastru este transcrierea rom ânească a
tului isihast. A şa cum patriarhul Calist e num it în m anuscrisele rom âneşti (
aşa cuvântul isihast a devenit în rostirea rom ânească sihastru (după st al
cuvânt grecesc, românii au adăugat un r, poate şi prin influenţa term
grec rjou'j(.aox1ipiov, loc de liniştire, devenit în limba rom ânească : sihăstrie)», (Pr.
Dr. Dumitru Stăniloae, D in i s t o r i u isihusm ului lt i Ortodoxia r o m â n ă . I s i h u ş t i i
sihaştrii şi rugăciunea lui Iisus In tradiţia O rtodoxiei româneşti, în «Fii
voi. VIII, Bucureşti, 1979, p. 561—562).
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Peste un secol şi m ai bine, de la întâm plările rela ta te de Al. I. Odo
bescu, m ai exact, în anul 1943, arh im an d ritu l G rigore U riţescu am intea
In m onografia sa, consacrată m ănăstirii Stânişoara, despre «o tradiţie
m ult m ai răspândită» decât celelalte p rin tre m onahii acesteia, şi care
«vorbeşte des» despre viaţa u n u i pustnic, n u m it Neofit. E vident, că
această «tradiţie m ult răspândită» despre pustnicul N eofit a auzit-o chiar
Uriţescu, ca unul ce vieţuise, ani de zile, la m ănăstirea Stânişoara. Dar,
iată, ce scria părin tele U riţescu despre sihastrul N eofit : «Dar o tradiţie
m ult mai răspândită vorbeşte des despre viaţa u n u i a lt pustnic, anum e
Neofit, a cărui peşteră se afla în partea de apus a dealului Sălbatecul.
Se spune că după un tim p tră it în sălbăticia locului, unde a su ferit as
prim ea iernilor grele în sărăcie şi golătate, s-a m u ta t din cele păm ân
teşti către m irele ceresc. A flând egum enul de m oartea lui a trim is p ă 
rin ţi ca să-l aducă şi să-l înm orm ânteze la m ănăstire. în tim pul nopţii
insă s-a ară tat, în vis, pustnicul Neofit, cerându-i egum enului să i se
ducă tru p u l în peştera unde a tră it şi unde va aştepta până la a doua
înviere. Egum enul, socotind aceasta num ai un vis, n -a luat în seam ă
dorinţa cuviosului. A rătându-i-se a doua oară şi a treia oară, egum enul
înfricoşat a făcut cunoscută vedenia şi altor părinţi, cu care au h o tărât
înapoierea tru p u lu i în peşteră. însărcinarea aceasta a fost dată unui
frate care putea duce tru p u l cel uşor al pustnicului. Şi ajungând fratele,
cu tru p u l cuviosului la peşteră, cum era obosit de drum , l-a aru n cat
în lău n tru , cu dispreţ, zicând : «cu u rşii ţi-a plăcut să trăieşti, cu ei să
răm âi». D ar D um nezeu l-a pedepsit, spune tradiţia, p en tru acest fapt
necugetat, întorcându-i faţa spre ceafă. C uprins de spaim ă şi chinuit de
dureri s-a dus la ceilalţi cuvioşi pustnici din apropiere, care înţelegând
că v reu n păcat s-a a b ă tu t asupra lui, s-au ru g at lui Dum nezeu şi la cu
viosul N eofit să-l ierte de greşeala săvârşită. Şi, după m ultă rugăciune,
faţa lui a venit la loc. în urm a acestei m inuni, m ulţi credincioşi m erg
să ceară şi astăzi a ju to r cuviosului Neofit, p e n tru necazurile lo r» 20.
Din tex tu l de m ai sus se poate constata, cu certitudine, că sihastrul
şi osem intele sale, despre care «vorbeşte des» « tradiţia m ult răspândită»
la Stânişoara, şi consem nată de părin tele U riţescu în m onografia sa,
este pustnicul de care scria Odobescu în însem nările sale din 1860. S u r
p rinzător este însă faptul că arh im an d ritu l G rigore U riţescu n-a cunos
cut cele scrise de Odobescu în însem nările sale din 1860, despre p u st
nicul şi osem intele sale din peştera de lângă m ănăstirea Stânişoara. Aşa
se explică, de exem plu, de ce părin tele U riţescu n-a făcut nici cea mai
mică m enţiune, în lucrarea sa, despre «căpăţâna» sihastrului de la S tâ
nişoara, atunci când scrie despre osem intele acestuia. Ori, «a povestit
stariţul», nota Odobescu în 1860, că din osem intele pustnicului aflate
în peştera Stânişoarei, «num ai căpăţâna lipseşte», căci a dus-o «un că
lugăr preacuvios... în Moldova...».
20. Arhim. Grigore Uriţescu, op. cit., p. 11— 12.
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Dacă scriitorul Odobescu nu indica num ele pustnicului cu osem in
tele în peştera m ănăstirii Stânişoara, avea s-o facă însă arhim andritul
U riţescu în baza «tradiţiei răspândite» acolo. Şi, această «tradiţie» îî
num eşte pe pustnicul de la Stânişoara, Neofit. In schim b, cele consem
nate de Al. I. Odobescu vădesc, în mod cert, că pustnicul Neofit a vieţu it la .m ănăstirea S tânişoara spre sfârşitul secolului al X V III-lea, şi.
deci, nu în veacul al X V II-lea cum afirm ă arh im andritul U riţescu ia
m onografia sa. Mai precis, chiar, pustnicul Neofit a v ieţuit la Stânişoara.
în ain te de anul 1788.
însem nările lui Odobescu despre sihastrul de la m ănăstirea Stâni
şoara aveau însă să răm ână necunoscute şi părintelui Ioanichie Bălan.
Aşa se face că în nici una din cărţile sale, părintele Ioanichie nu fo
loseşte însem nările lui Odobescu despre sihastrul de la Stânişoara, mai
concret, în u rm ătoarele cărţi ale părin telu i Ioanichie Bălan : Pateric
românesc, ediţia I (1980) şi ediţia a Il-a (1990) ; V etre de sihăstrie ro
mânească. Secolele IV — X X (1982) ; Convorbiri duhovniceşti (1984). Im
schim b, atunci când am inteşte despre sihăstria de la Stânişoara şi re 
num iţi sihaştri ai acesteia, în două din cărţile sale, părin tele Ioanichie
B ălan se foloseşte, în exclusivitate, doar de cele m ărtu risite şi scrise de
arh im an d ritu l G rigore U riţescu. Astfel, în cartea sa din anul 1984, pă
rin te le Ioanichie inserează o «convorbire duhovnicească» cu arhi
d ritu l U riţescu, în cadrul căreia îi cerea, p rin tre altele, fostului vieţui
al Stânişoarei ,tim p de «opt ani» 21, de la 1900— 1908, să-i spună
pustnici m ai renum iţi au tră it în m unţii din ju ru l m ănăstirii S târ
şoara»
Şi, referindu-se la sihastrul Neofit, părintele a rh im an d rit (
gore U riţescu spunea : «Prin secolul al XV II-lea au tră it doi pust:
m ari, cu viaţă sfântă, Neofit şi M eletie. Pustnicul Neofit s-a ne1
în tr-o peşteră săpată de el în m untele Sălbatecu, care se m ai vede
astăzi, nu departe de Stânişoara. Apoi, după m ulţi ani de aspră pe~
cere, a adorm it acolo în peşteră, n eştiu t de nim eni. Mai târziu,
călugăr din m ănăstirea Cozia, care păştea vitele în poiana unde a
este Stânişoara, a găsit osem intele lui în peşteră, le-a pus în tr-u n
şi le-a coborât la Cozia. S tareţu l le-a îngropat în cim itir. După o
tăm ână a visat pe pustnicul Neofit, care i-a poruncit, zicând : «Pâ
stareţ, duceţi-m i oasele înapoi la p eştera m ea ! Acolo unde m -am ro
acolo vreau să m ă şi odihnesc !». Visul acesta s-a rep e tat de trei
A tunci, el a poruncit călugărului care le-a adus, să ia oasele puşti
şi să le urce înapoi la peştera lui, în m untele Sălbatecu. Când (
călugărul sacul cu oasele în peşteră, a spus cu am ărăciune : «Cu u rş ă
tră it toată viaţa, cu urşii să răm âi !». în clipa aceea însă călugărul
a paralizat. Capul i s-a strâm bat, graiul i-a am uţit şi, de durere
ţipa şi plângea. S tareţu l Coziei a înţeles că este pedeapsa cuvi
21. Ierom onah Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovniceşti, Editată de £;•Romanului şi Huşilor, 1984, p. 458.
22. Ibidem, p. 459.
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Neofit. Deci, i-a citit rugăciunile de dezlegare, i-a făcut Sfântul M aslu
şi l-a trim is la peşteră să-şi ceară iertare de la Cuviosul. în felul acesta
s-a vindecat călugărul. O sem intele cuviosului Neofit le-am văzut şi eu
in peşteră. Erau num ai craniul şi oasele m ai m ari. Celelalte au fost
luate câte-o bucăţică de credincioşi la casele lor, de binecuvântare» 23.
A doua carte în care p ărin tele Ioanichie B ălan se foloseşte doar de
m ărturiile arhim an d ritu lu i G rigore U riţescu, atunci când prezintă ves
tiţi sihaştri de la Stânişoara, este Patericul românesc, în a doua ediţie,
adică din 1990. Aici, la capitolul, «Sfinţi şi Cuvioşi P ărinţi din secolele
XVI—XVII», părin tele Ioanichie prezintă şi vieţuirea cuviosului Neofit
sihastrul şi a cuviosului M eletie sihastrul de la sihăstria S tâ n işo a ra 2i,
folosind — după propria-i m ărtu risire — , cele scrise de arhim andritul
U riţescu în cartea acestuia din anul 1943, in titu lată, Mănăstirea S tâ n i
şoara, la paginile 9— 12 şi 14— 15 25. Şi, iată, ce scrie părintele Ioani
chie : «Cel mai v estit d in tre sihaştrii de la S tânişoara a fost schim onahul Neofit. Acest cuvios şi-a săpat o peşteră în partea de apus a
m untelui «Sălbaticul» şi acolo s-a nevoit singur, în aspre osteneli şi în
neadorm ită rugăciune, tim p de 30 de ani. Toată săptăm âna postea şi se
ruga în peşteră, iar dum inica cobora jos la sihăstria lui Daniil şi Misail
de la T urnu, asculta Sfânta L iturghie şi prim ea T ru p u l şi Sângele lui
Hristos.
A stfel, răbdând grele ispite de la diavolul şi dobândind d aru l lacri
m ilor şi al vindecării suferinţelor om eneşti, şi-a dat sufletul în m âinile
D om nului acolo în peşteră, n e ştiu t de nim eni. D upă m ai m ulţi ani ose
m intele cuviosului Neofit au fost descoperite de un călugăr ce păştea
vitele m ănăstirii, pe care, aducându-le la Cozia, le-a îngropat egum enul
alătu ri de biserică. N oaptea, însă, arătân d u -se cuviosul în vis egum enu
lui, i-a poruncit să-i ducă oasele înapoi în peşteră.
Aşa au revenit osem intele cuviosului Neofit în peştera sa. Apoi,
auzindu-se despre aceasta, m ulţi credincioşi veneau la peşteră şi prim eau
a ju to r în necazurile lor. Cu tim pul osem intele lui au fost îm părţite peste
tot, în cât astăzi se m ai păstrează doar num ele şi peştera acestui m are
sihastru rom ân» 2G.
Din cele de mai sus se poate observa, cu uşu rin ţă, că părintele Ioa
nichie B ălan nu preia în tru totul cele scrise despre cuviosul Neofit de
arh im an d ritu l G rigore U riţescu, în lucrarea sa din anul 1943. Mai m ult
chiar, părintele Ioanichie B ălan introduce elem ente biografice noi ale
cuviosului Neofit, inexistente, fireşte, în cartea şi în m ărtu riile a rh i
m andritului U riţescu, pe care le-a folosit ca sursă exclusivă. Aşa, de
exem plu, părin tele Ioanichie Bălan scrie că schim onahul Neofit s-a n e
23.
24.
25.
26.

Ibidem, p. 459— 460.
Vezi Pateric românesc, ed. a 11-a, p. 218—219.
Vezi Ibidem, p. 219, nota 1 şi nota 2.
Ibidem, p. 218—219.

184

BISERICA ORTODOXA ROM ĂSĂ

voit în peştera de la S tânişoara «tim p de 30 de ani». De asem enea, există
m ari deosebiri în tre cele scrise de arh im an d ritu l U riţescu şi ierom onahul
B ălan în p riv in ţa osem intelor cuviosului Neofit. Mai întâi, să ream intim
ce scria U riţescu în 1943 : «Azi, din osem intele cuviosului pustnic, au
m ai răm as puţine în peşteră, p e n tru că, din evlavie, le-au lu at credin
cioşii pe la casele lor. Cele răm ase su n t puse în tr-o lăcriţă, deasupra
căreia se află o candelă». P ărin tele Ioanichie Bălan, scrie, însă, că aceste
osem inte «au fost îm p ărţite peste tot, încât astăzi se m ai păstrează doar
num ele şi peştera acestui m are sihastru rom ân».
Pe de altă parte, în «Convorbiri duhovniceşti», din 1984, cu privire
la osem intele cuviosului Neofit, găsim urm ăto ru l te x t : «Osem intele Cu
viosului Neofit... în peşteră. E rau num ai craniul şi oasele m ai m ari.
Celelalte au fost luate câte-o bucăţică de credincioşi la casele lor, de
binecuvântare». In legătură cu acest text, ţinem să aducem u rm ăto arele
precizări : a) După P ărin tele Ioanichie Bălan, acest te x t aparţine, im
întregim e, arh im an d ritu lu i G rigore U riţescu, ca făcând p a rte din cele
afirm ate de ultim ul despre m ânăstirea Stânişoara, în cadrul «convorbirii
lor duhovniceşti» ; b) «Convorbirea duhovnicească» s-a desfăşurat ia.
S chitul T rivale, din Piteşti, unde, p ărin tele G rigore U riţescu a fo st
sta re ţ în ultim ii ani ai vieţii sale ; c) Desigur, «convorbirea duhovni
cească» a av u t loc, în tre p ărin tele Bălan şi părintele U riţescu, înain“
de anul 1978, când u ltim ul se m uta la cele veşnice ; d) în cartea sa»
din 1943, arh im an d ritu l G rigore U riţescu nu m enţionează existenţa
«craniului» cuviosului Neofit în peştera de lângă m ânăstirea Stânişo
fap t ce convinge, cu greu, că acelaşi autor a r fi p u tu t s-o facă, m
m ai târziu, în cadrul «convorbirii» avute cu părintele Ioanichie B ălsMai m ult chiar, considerăm că p ărin tele U riţescu n-avea nici cum
afirm e existenţa «craniului» cuviosului Neofit în peştera de lângă mâ:
tirea Stânişoara, în tru c ât acesta nu se afla acolo nici chiar în anul 186^
când a vizitat-o Odobescu, şi care notează în Însem nările sale li
«căpăţânii» pustnicului.
In concluzie, se poate afirm a că, cele consem nate de Odobesc*
despre pustnicul de la Stânişoara indică, fără urm ă de îndoială, că acesta
a v ieţuit spre sfârşitul secolului al X V III-lea, — în ain te de 1788 — ţ i
nicidecum în secolul al X V II-lea, aşa cum afirm ă a rh im an d ritu l G rigore
Uriţescu, şi, m ai apoi, după acesta, ierom onahul Ioanichie Bălan. T o t
odată, pustnicul, despre care scria Odobescu în însem nările sale,
aşadar, cuviosul Neofit, m enţionat de arhim andritul G rigore U riţescu
cartea sa din 1943, în baza «tradiţiei m ult răspândite».
Iată, deci, cum s-a ajuns la întregirea unei file de P ateric rom ân
ce va contribui, fără îndoială, ca această m lădiţă aleasă a Bisericii Or
todoxe Rom âne, cuviosul isihast N eofit de la m ânăstirea Stânişoara,
fie mai bine cunoscut şi mai cinstit decât m ai m ulţi fii ai acesteia.
Pr. Dr. IOAN DURA

Ş T IR I N O I D E S P R E E P IS C O P U L
G A L A C T IO N A L R Â M N IC U L U I

începând din m artie 1821, după izbucnirea revoluţiei lui Tudor
Vladim irescu, un m are num ăr de boieri olteni, îndeosebi din Craiova,
s-a refugiat peste m unţi, la Sibiu, având în fru n te pe episcopul R âm ni
cului, Galaction l. Acesta, grec de origine, devenise titu la r a l eparhiei
oltene în ianuarie 1813, urm ân d u -i lui N ectarie, al cărui nepot e r a 2,
ales, cu o lună m ai înainte, m itropolit al Ţ ării Rom âneşti 3. Se ştie că
N ectarie, de fel din M oreea, ultim ul m itropolit fan ario t al Ungrovlahiei,
a păstorit până la 1 m ai 1819, când s-a retras. Apoi, în tim pul revoluţiei
din 1821, s-a refu g iat şi el în T ransilvania, la Braşov, unde a răm as
până la m oartea sa, întâm plată la 13 septem brie 1825 4.
La Sibiu, episcopul Galaction, îm preună ou mai m ulţi d in tre boierii
pribegi, adresează m em orii privitoare la situaţia lor contelui Gheorghe
B ănffy, g u vernatorul T ra n silv an ie ir>, îm păratului A u s trie is, ca şi ţa ru 
lui A lexandru I a l R u s ie i7. La 14 decem brie 1821, în două memorii, unul
către îm păratul de la Viena şi altul către M eternich, se plângea de fap
tu l că fusese srilit de fostul dom n A lexandru S uţu să-i dea sum a de
400.000 de piaştri p en tru a nu fi scos din s c a u n 8. D upă trecerea eve
nim entelor anului 1821, episcopul Galaction s-a întors la Râm nic, reluându-şi a trib u ţiile de episcop, până la 12 aprilie 1824, când şi-a dat
dem isia 9.
Mai m ulte docum ente din deceniul al 4-lea al secolului al X lX -lea
aduc noi inform aţii despre fostul episcop Galaction. A stfel, în tr-o adresă
din 7 decem brie 1832 a Logofeţiei D reptăţii către V om icia din L ăuntru,
se arată, m ai întâi, că arhiereul Galaction se angajase în scris că va
plăti datoriile răm ase de pe urm a răposatului m itropolit N ectarie, al
cărui nepot ştim că era. A cest angajam ent fusese în tărit, la vrem ea res
pectivă, de către fostul dom n G rigore Ghica, d ar arhiereul Galaction
nu plătise până la acea dată sum ele datorate creditorilor. Aceştia făcu
seră cerere p e n tru aducerea de la Sibiu a unui sipet al fostului episcop
de Râm nic, conţinând argintărie, giuvaeruri, obiecte arhiereşti şi gal
beni, u rm ând ca din aceste valori să li se îm plinească sum ele cuvenite.
1. Emil V ârtosu, 1821, Date şi lapte noi, Bucureşti, 1932, p. 111—IV.
2. Prof. N iculae Şerbănescu, Episcopii Râmnicului, în «Mitropolia Olteniei»,
XVI (1964), nr. 3—4, p.198.
3. Ibidem, p. 197— 198.
4. Idem, M itropolifii Ungrovlahiei, în «Biserica O rtodoxă Română», LXXV1I
(1959), nr. 7—10, p. 805.
5. Hurmuzaki, Documente privind istoria României, serie nouă, voi. III, Bucu
reşti, 1967, p. 224, 274, 523—524, 526—527.
6. Ibidem, p. 274, 422—423, 425.
7. Documente privind istoria României, Răscoala din 1821 Documente interne,
•voi. III, [Bucureşti], 1960, p. 133— 134.
8. N. Iorga, Două plângeri ale episcopului de Râmnic Galaction (1021), în
«Analele Academ iei Române. M emoriile Secţiunii istorice», seria II, tom. XXXV
(1912— 1913), p. 159—161. Vezi şi Hurmuzaki, Documcnte..., serie nouă, voi. III,
p. 612—613, 615—617.
9. N iculae Şerbănescu, Episcopii Râmnicului..., p. 198.
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Se m enţiona că sipetul, răm as desigur la Sibiu din tim pul refugiului
din 1821, se afla în m âinile lui Hagi C onstantin Pop, cunoscutul m are
negustor, căruia mai m ulţi boieri olteni aflaţi în pribegie îi încredinţa
seră de asem enea obiecte de p reţ 10.
Creditorii conveniseră să delege pe unul dintre ei, Ianache Custov,
care, să m eargă ‘l a Sibiu p e n tru aducerea la B ucureşti a sipetului. Se
angajau ca din sum a totală ce le-ar fi rev e n it p e n tru plata datoriilor
să se reţin ă câte 50 de lei la fiecare mie de lei, din care 30 de lei să
se atribuie «vechilului» Custov p e n tru cheltuielile făcute în această pri
cină, iar 20 de lei «să se dea la puşcăriile sau unde să va găsi mai de
treb u in ţă şi ou cale», aşadar în folosul Vorniciei din L ăuntru, în schim 
bul acordării unor oam eni de pază în vederea aducerii în siguranţă a
sipetului de la graniţa T ransilvaniei până la Bucureşti. Pe baza acestei
cereri, Logofeţia D reptăţii făcuse rap o rt la prezidentul D ivanurilor celor
două P rincipate, care, la 26 octom brie 1832, aprobase cele cerute. In
consecinţă, Vornicia din L ăuntru e ra ru g ată să poruncească la judeţele
unde se va găsi de cuviinţă, p e n tru o rânduirea de dorobanţi «îndestui
şi vrednici». In rezoluţia pusă pe această adresă de către conducerea
Vorniciei, se hotăra să se facă poruncă deschisă pe num ele lui Custov
c ă tre ocârm uitorii judeţelor Ilfov, D âm boviţa şi Argeş, p en tru asigu
rare a num ărului necesar de d o ro b a n ţi11.
în tem eiul acestei rezoluţii, la 9 decem brie 1832, se adresa «ocârm uitorilor după la judeţe şi suptocârm uitorilor du p rin plăşi şi plaiuri*
o «Poruncă dăschisă p e n tru aducerea sipetului p ărintelui G alaction de
la Sibiu», u rm ând ca aceştia să dea «dorobanţi(i) trebuincioşi pentru
paza acelui sipet la drum » 12. De acest fap t era anunţată, în aceeaşi zi,
şi Logofeţia D re p tă ţii13. C urând după aceea, în ianuarie 1833, m oşteni
torii m itropolitului N ectarie depuneau o jalbă la Logofeţia D reptăţii, în
care cereau să se facă publicaţie obştească pentru creditorii din ţară şi
din afară şi răposatului m itropolit ca să se prezinte cu zapisele pe care
le au în term en de 40 de zile 14.
La 13 noiem brie 1833, Vornicia din L ăuntru, interesată să obţină
sum a pe care creditorii se angajaseră s-o dea «pentru arestanţii puş
cării din bani(i) găsiţi în sipetul p ărin telu i Galaction ce urm ează să să
fi adus din Sibiu», solicită inform aţii în acest sens p rin tr-o adresă către
Logofeţia D re p tă ţii15. N eprim ind vreun răspuns, solicitarea este repera
tă la 2 m al 1834 1G. în sfârşit, la 20 m ai acel an, Logofeţia D rep tăţă
răspundea că din averea fostului episcop Galaction, aflată în sip ettJ
adus de la Sibiu, n u se putuse face nici un u ia dintre creditori «înplinire, din pricină căci s-au ivit prigonire şi sunt în cercetare de jude10. Documente privind istoria României, Răscoala din 1821, Documente
terne, voi. II [Bucureşti], 1959, p. 339—340. In decem brie 1821 episcopul G alactia»
adresa o scrisoare lui H agi Constantin Pop, în care îi solicita sprijinul in u n d e
problem e de natură m aterială (N. Iorga, op. c.it., p. 162—163).
11. Arh. St. Buc., fond «Vornicia din Lăuntru», dosar 5757/1832, f, 1, 28. (V e*
anexa).
12. Ibidem, I. 2.
13. Ibidem, f. 3.
14. I b i d e m , fond «Înaltul Divan», dosar 7/1838, f. 1—2.
15. Ibidem, fond «Vornicia din Lăuntru», dosar 5757/1838, f. 4.
16. Ibidem, f. 5.
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[cată, de aceia nici făgăduita sum ă a să da pă seam a puşcării n u s-au
puitiuit în p lin i» 17. La 28 ian u arie 1835, V ornicia rep eta cererea s a 18,
urm ată,la 19 februarie acelaşi an, de adresa de răspuns a Logofeţiei, în
care se ară ta că situaţia răm ăsese neschim bată 19. O nouă intervenţie a
Vorniciei, din 4 m artie 1838, în care se face istoricul pricinii, nu p ri
m eşte nici un răspuns 20.
C urând însă, Vornicia revine, p rin adresa sa din 25 aprilie 1838,
a ră tân d că fostul episcop Galaotion «acum a u încetat din viaţă», din
care cauză Logofeţia era ru g ată să treacă la «faoerea catagrafii dă ră 
m asurile pom enitului arhiereu» şi, totodată, să asigure banii cuveniţi
«pă seam a puşcării de aici» 21. La 14 mai acelaşi an, Logofeţia D reptăţii
răspundea că «pricina creditorilor răposatului m itropolit N eotariie ce
cer a să despăgubi din averea a fla tă în sipetul p ărintelui Galaction este
in tra tă la cinstitul D ivan sivii şi încă nesăvârşitor». După îm plinirea da
to riei către aceştia «va îngriji Logofeţiia a asigura d reptul cuvenit puş
cării după leg ătu ra ce a u d at creditorii când sj aiu adus sipetul de la
Sibiu». P e lângă adresa de răspuns, se a lătu ra copiile după lista cea făcută
la Sibii, când s-au priim it acel sipet de n um itul Custov» 22
A ceastă listă era in titu la tă «Catagrafie de câte lucruri i bani s-au
p riim it la casa Logofeţii de la chir Ianache Custov, suditul rusesc, ale
răposatului arhiereu
Galaotion proin Râm nic, încă din leat (1)833
dechem v(rie) 15». în listă nu a p a r însă nici argintărie, nici giuvaeruri,
nici podoabe arhiereşti, aşa cum s-a crezut iniţial. E rau num ai obiecte
de îm brăcăm inte, prosoape, peşchire, bucăţi de pânză şi diverse lucruri
de interior. Valoare prezentau însă banii, în diverse monezi : funduci,
stam boli, m isiri, sfanţihi, rubiele, netfiele, la care se adăugau 1697 gal
beni îm părăteşti. Din aceştia se scădeau 196 galbeni opriţi «pentru plata
bolţii şi a depoziton la Sibiiu, după sineturile ce au înfăţişat», precum
şi 1206 galbeni «depozitarisiţi la cinst(itul) consulat al Roşii». întreaga
sum ă se ridica la 56.172 lei şi 10 parale, din care trebuiau scăzuţi banii
cuveniţi creditorilor, respectiv 37.095 lei şi 20 parale, ceea ce făcea ca
în casa Logofeţiei să răm ână «naht» 19.076 lei şi 20 parale (de fapt şi
80 parale) 23.
Nu ştim cum a luat sfârşit pricina, deoarece dosarul se încheie aici,
fără a ne mai spune ceva despre plata creditorilor şi, legat de aceasta,
despre încasarea banilor cuveniţi tem niţei din Bucureşti. Inform aţiile
referitoare la episcopul Galaction răm ân totuşi un bun câştigat pentru
is to rie 24 şi, de aceea, am socotit că prezentarea lor, chiar succintă, nu
poate fi un lucru de prisos. P e n tru ilustrare, redăm în continuare, in
extenso, unul din docum entele care au sta t la baza lucrării de faţă.
17. Ibidem, f. 6.
18. Ibidem, f. 7.
19. Ibidem , f. 8.
20. Ibidem, i. 9.
21. Ibidem, f. 10.
22. Ibidem, f. 11.
23. Ibidem, f. 12.
24. Un câştig îl constituie printre altele data morţii arhiereului Galaction,
întâm plată cu pulin înainte de 25 aprilie 1838, aşa cum rezultă din adresa «Vor
niciei din Lăuntru», m cntionată mai sus. (Ibidem , f. 10.) Data sfârşitului săli nu era
cunoscută până acum. (Pr. N iculae Şerbănescu, Episcopii Râmnicului..., p. 198).
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ANEXA
1832 decem brie 7, (Bucureşti).
A dresă a Logofeţlei D reptăţii către V ornicia din Lăuntru,
prin care solicită sprijin pentru aducerea de la Sibiu a unui sipet
conţinând bunurile fostului episcop al Râmnicului Galaction
Logoletiia Mare a Dreptăţii.
A nul 1832, luna dechem v(rie) 7.
N. J3.753. M asa ai 2-lea.
Cin(stit)i(i) Vornicii cei M are a Trebilor din Lăuntru.
Pentru îm plinirea dreptului credincios răposatului m itropolit N ectariie de la
preaosfinţiia sa arhiereului Galaction, fostul episcop Râmnic, ce au dat legătură
în scris că va plăti acele datorii, care în scris s-au întărit şi de domnia sa Grigorie
vodă Ghica, fiindcă preosfinţiia sa anhiereul Galaction n-au fost urm ător, d u p i
poruncile ce sunt date a plăti acelor creditori sum ele ce au să le ia, s-au făcut
cerere din partea num iţilor ca să să aducă aici un sipet al părintelui G alactica,
ce-1 are la Sibiu, cu argintăriie, gevaerica, arhieratica şi galbeni, şi să află Ia
m âinile dim(nealu)i H(agi) Costandin Pop, ca din averea ce va fi Intr-însul să B
să facă înplinire, şi pentru priim irea de acolo a sipetului şi aducerea lui aici a»
numit creditori(i) vechil pă chir Ianache Custov, unul din dum(nea)lor, chibzuind
cu toţii ca pentru toată cheltuiala adusului acelui sipet să se dea cu analoghiie
din suma banilor ce vor fi să iasă spre plata aceştii datorii la miia de lei câte
cin(ci) zeci de lei, din care lei treizeci să fiie pentru cheltuiala lui Custov v ec h iM
şi lei douăzeci să să dea la puşcăriie sau unde să va gă6i mai trebuinţă şi cu cale.
şi pentru această din parte-le jertfă să li să dea câţiva cazaci spre siguranţiia adu
sului acelui sipet, aici în Bucureşti. Care cerere a pomeniţilor creditori, Logofeţii*,
prin raportul său cu n. 12.040, supuindu-să la cunoştinţa d(umnealu)i deplin înputernicitului prezident, au binevoit înalt exelenţia-sa, şi de la 26 octomv(rie), supt n. 73^
au dat dezlegare, găsind cuviincioasă cererea creditorilor, şi pentru paznici, ca si
viie cu sipetul de mai sus până la Bucureşti, porunceşte aceştii Logofeţii ca să s&
înţeleagă cu cinstita V ornicie din Lăuntru ca să să orânduiască dorobanţi de la
ocârmuitori<i) judeţelor. Ci fiindcă acum dum(nealu)i Ianache Custov, vechilul cre
ditorilor, este gata de a pleca la Sibiu spre aducerea întru înplinire a însărcinări<î|
pusă asupra-i, Logofeţiia plecat roagă pă cinstita Vornicie să binevoiască a face
cuviincioasele porunci către ocârmuitori(i) judeţelor unde va fi cu cuviinţă, ca si
să orânduiască dorobanţi îndestui şi vrednici de a să aduce cu siguranţiie p o m e n ită
sipet de la graniţa T ransilvanii şi până în Bucureşti.
M arele logolăt al dreptăţii,
ss. A lexandru Filipescu
P ro cit: ss. Sărdar Scarlat Urlăţeanu
(R ezoluţie:) Făcându-să poruncă dăschisă pă num ele lui Custov cătr«
ocârm(uitorii) jud(eţe)lor Ilf(ov), Dâmb(oviţa) şi A rgeş pentru darea cuviinciosuW
num ăr dă dorobanţi, oameni vrednici, spre îndeplinirea aceştii porunci a exel(enti£
sale fără cusur, să va îndrepta către Log(o)f(eţia) Dreptăţii p ă lângă răspuns la
aceasta, adăogând ca p en tru acei câte 20 lei la 1000 ce să hotărăsc a să da
către stăpânire la locul unde să va socoti mai cu cuviinţă, după a lor priim ire s*
să trim ită la Dvornicie spre a să face cuviincioasa panere la cale, după r a p o r tă
ce să va face către d(umnea)lui exelenţiia sa. Dechem(vrie) 8.
ss. Indescilrabil
TUDOR MATEESCU
Arh. St. Buc., fond V ornicia din Lăuntru, dosar 5757/1832, f. 1, 28. Orig.
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SUMARUL ŞEDINŢEI DE LUCRU
DIN 24—25 SEPTEMBRIE 1992

în urm a convocării Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist, în
zilele de 24— 25 septem brie 1992 s-au desfăşurat, la reşedinţa p atriarh ală
din B ucureşti, lucrările şedinţei ordinare de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Române.
In prealabil au av u t loc lucrările Colegiului electoral bisericesc pen
tru alegerea titu la ru lu i în scaunul vacant de episcop al Episcopiei
Oradiei.
în după-am iaza zilei de 24 septem brie 1992, sub preşedinţia Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist au început lu crările S fântului Sinod.
D upă citirea apelului, constatându-se prezenţa statu tară a m em bri
lor S fântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh declară deschise
lucrările.
La propunerea Prea F ericitului Părinte Patriarh Teoctist se dă
citire com ponenţei com isiilor S fântului Sinod după care secretarul Sfân
tu lu i Sinod prezintă ordinea de zi, care a fost discutată şi aprobată.
Apoi dosarele cu problem ele cuprinse în ordinea de zi su n t repartizate
pe comisiile de specialitate p e n tru studiere şi întocm irea referatelor,
după care P rea F ericitul P ărin te P a tria rh Teoctist suspendă şedinţa până
a doua zi, 25 septem brie 1992.
R eluându-se şedinţa în plen, în ziua de 25 septem brie 1992, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist face cunoscut m em brilor S fântului
Sinod că a fost aprobată Legea nr. 103/22 septem brie 1992, privind
dreptul exclusiv al C ultelor religioase p entru producerea obiectelor de
cult, şi este necesar ca fiecare m em bru al S fântului Sinod să-i cunoască
conţinutul.
Se dă citire legii respective şi se discută aspectele pe care aceasta
le înfăţişează şi reglem entările pe care le stabileşte. M embrii Sfântului
Sinod îşi exprim ă satisfacţia că in terv en ţia P a tria rh iei Rom âne a fost
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finalizată favorabil p rin apariţia acestei Legi. Se exprim ă necesitatea
unei proceduri u n itare, în toate eparhiile P atriarhiei Rom âne.
Se scoate în evidenţă contribuţia P. S. Episcop Calinic al A rgeşului,
care, în calitate de dep u tat şi de m em bru în Comisia respectivă a Came
rei D eputaţilor, a adus-o în discuţia deputaţilor şi parlam entarilor, pen
tru aprobarea acestei legi.
In cadrul discuţiilor p u rta te s-a apreciat că legea respectivă trebuie
trim isă, spre studiu, fiecărui cen tru eparhial în vederea luării unor
m ăsuri u n itare p e n tru aplicarea ei şi, ca urm are, S fân tu l Sinod hotărăşte :
— Ia act de aprobarea Legii privind dreptul exclusiv al C ultelor
religioase p e n tru producerea obiectelor de cult şi stabileşte să fie pu
blicată în presa bisericească centrală şi a eparhiilor, p e n tru a fi cui. >
cută de în treg u l cler şi de u n ităţile bisericeşti, în vederea luării u nor
m ăsuri un itare de aplicare a ei în B iserica O rtodoxă Rom ână.
T e m e i nr . 5 4 1 8 / 1 9 9 2 — Procesul-verbal al Colegi
electoral bisericesc p entru alegerea titularului în scaunul vacant
episcop al Oradiei.
I.P.S. M itropolit N estor al O lteniei, preşedintele Comisiei cano;
juridică şi p entru disciplină propune ca Sfântul Sinod să procedeze m al
întâi la validarea alegerii noului episcop al Oradiei, p e n tru ca, în con
tinuare, acesta să participe la lucrări cu noua sa calitate.
— S fântul Sinod este de acord cu propunerea I.P.S. M itro
N estor al Olteniei.
Ca urm are, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
roagă
P. S. Episcop Calinic al A rgeşului, rap o rto ru l Comisiei canonică-jurii
şi p entru disciplină, să dea citire referatu lu i Comisiei în legătură
alegerea titu la ru lu i în postul vacant de episcop al Episcopiei Orai
In refe ra t se precizează că alegerea s-a desfăşurat în conform itate
prevederile articolelor 129— 130 din «Statutul p e n tru organizarea
funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române» şi că p e n tru această aleg
a fost necesar să se organizeze două tu ru ri de scrutin, în tru c â t la p~
tu r de scrutin nici u n u l d in tre candidaţi nu a în tru n it, potriv it pr
derilor statu tare, m ajoritatea absolută.
La al doilea tu r de scrutin, la care au participat, potriv it hot
unanim e a Colegiului electoral bisericesc, prim ii doi candidaţi care
în tru n it cel mai m are num ăr de voturi, din totalul celor 118 me
prezenţi, voturile au fost exprim ate astfel :
— P. S. A rhiereu-vicar loan C rişanul
60 voturi
— P. S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul
51 voturi
— V oturi nule
6 voturi
în urm a rezu ltatu lu i votării, I.P.S. M itropolit A ntonie al A rd
lui, care, potriv it prevederilor statu tare, a prezidat lucrările Coleg
electoral bisericesc, a proclam at ales ca titu la r în scaunul de episcop
Oradiei pe P. S. A rhiereu-vicar loan C rişanul al Episcopiei Or
Ca urm are, Comisia canonică-juridică şi p en tru disciplină a p
plenului S fântului Sinod să valideze alegerea făcută de Colegiul
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toral bisericesc, ca fiind conform ă cu legiuirile bisericeşti şi sfintele
canoane.
Sfântul Sinod constatând că alegerea de episcop al Episcopiei O ra
diei s-a făcut cu respectarea prevederilor sta tu ta re şi canonice ;
Că potriv it votului exprim at de Colegiul electoral bisericesc
P. C. A rhiereu-vicar Ioan C rişanul (M ihălţan) a fost proclam at epis
cop ales ;
Pe tem eiul prevederilor art. 131 din S ta tu tu l pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne şi la propunerea Comisiei
canonică-juridică şi p e n tru disciplină, hotărăşte :
— Ia act că alegerea P. S. A rhiereu-vicar Ioan C rişanul (M ihălţan)
în scaunul vacant de episcop al O radiei, s-a făcut cu respectarea p re 
vederilor canonice şi a dispoziţiilor articolului 130 din «Statutul p e n tru
organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române» ;
— Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul electoral biseri
cesc în ziua de 24 septem brie 1992 a P. S. A rhiereu-vicar Ioan C rişanul
(M ihălţan), ca episcop al Episcopiei Oradiei, u rm ând a se face dem ersu
rile cuvenite către au to rităţile de sta t com ponente.
După validarea şi aprobarea alegerii de către Sfântul Sinod, Prea
F ericitul P ă rin te P a tria rh Teoctist adresează noului ales un cu vânt fră 
ţesc de felicitare şi îndem n la neprecupeţită lucrare în noua răspundere
ce i s-a încredinţat, de chiriarh, având o deschidere m ai m are a tâ t în
plan ecum enic cât şi în lucrarea pastorală faţă de preoţim e şi credincioşi.
A răsp u n s P. S. Episcop Ioan M ihălţan m ulţum ind m em brilor S fân
tului Sinod şi cerându-le sp rijin u l şi sfatul frăţesc în lucrarea pe care
o începe.
în continuare, la invitaţia P. F. P ă rin te Preşedinte, P. S. Episcop
A ndrei al A lba Iuliei, rap o rto ru l Comisiei p en tru doctrină, viaţă reli
gioasă şi p entru m ănăstiri, prezintă referatele Comisiei asupra u rm ătoa
relo r problem e :
T e m e i n r . 4 9 5 8 / 1 9 9 2 — Referatul Cancelariei S f. Sinod
privind încetarea din viaţă a P. S. Episcop Vasile al Oradiei.
R eferatul Comisiei sinodale înfăţişează personalitatea P. S. Epis
cop Vasile Coman ca ierarh că rtu ra r, păstor şi îndrum ător al clerului
şi credincioşilor de la gran iţa de vest a ţării noastre, cu o largă expe
rienţă ecum enică, pastorală şi m isionară precum şi m odul cum s-au des
făşu rat funeraliile.
La propunerea Prea F ericitului P ă rin te P a tria rh Teoctist, m em brii
S fântului Sinod păstrează, şi în cadrul acestei şedinţe, un m om ent de
reculegere în m em oria celui ce a fost episcopul Vasile Coman al
Oradiei.
— Sfântul Sinod ia act, de asem enea, de m odul în care s-au des
făşurat funeraliile P. S. Episcop Vasile al Oradiei, urm ând ca în revis
tele bisericeşti să se publice rep o rtaje corespunzătoare.
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T e m e i n r . 5 6 8 1 / 1 9 9 2 — Darea de seamă a P.S. Episcop
Calinic al A rgeşului, p rivin d vizita misionară în cuprinsul V i
cariatului ortodox ucrainean din Maramureş.
Din refe ra tu l Comisiei sinodale reiese că din încredinţarea Prea
Fericitului P ărin te P a tria rh Teoctist, P. S. Episcop Calinic al A rgeşului
a efectuat o vizită m isionară în perioada 27— 30 august 1992, în cuprinsul
V icariatului ortodox ucrainean din M aram ureş, p rileju ită de punerea
pietrei de tem elie a m ănăstirii ortodoxe ucrainene «A dorm irea Maicii
Dom nului» din localitatea Rona de Sus, judeţul M aram ureş.
D upă prezentarea referatu lu i şi discuţiile purtate, la propunerea
Comisiei p e n tru doctrină, viaţă religioasă şi p en tru m ănăstiri, plenul
S fântului Sinod h otărăşte :
— Ia act de p u rta rea de g rijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist faţă de cerinţele religioase şi m ateriale ale credincioşilor orto
docşi ucraineni, aflaţi sub jurisdicţia canonică a P atriarh iei Române.
— Ia act de m isiunea desfăşurată de către P. S. Episcop Calinic al
A rgeşului în cuprinsul V icariatului ortodox ucrainean din M aram ureş,
din încredinţarea P rea F ericitului P ărin te P a tria rh Teoctist.
— Să se solicite V icariatului ortodox ucrainean ca la încheierea
fiecărui an să prezinte darea de seam ă privind desfăşurarea activităţii
m isionare, aşa cum s-a stab ilit p rin hotărârea S fântului Sinod
nr. 9599/1991, com unicată tu tu ro r C entrelor eparhiale.
Cu acest prilej m em brii S fântului Sinod au adus în discuţie şi ne
cesitatea de a sprijini, în continuare, pe rom ânii ortodocşi din Bucovina
şi B asarabia cu carte rom ânească de cult, de literatu ră şi orice fel de
carte rom ânească.
De aceea, în urm a discuţiilor p u rtate, Sfântul Sinod h o tă ră ş te :
— înnoieşte apelul anterior, către cler şi credincioşi, de a dona ş i
strânge cărţi de cult, cărţi de literatu ră, ştiinţă, m anuale şi orice c a n
rom ânească, p e n tru ca p rin C entrele eparhiale să fie trim ise parohiilor,
clericilor şi credincioşilor ortodocşi rom âni din Bucovina şi Basarabia^
T e m e i n r . 5 9 8 5 / 1 9 9 2 — Adresa Arhiepiscopiei I
cu propunerea de înfiinţare a m ănăstirii de călugăriţe cu hra
rile «Sfântul M ucenic G heorghe» şi «Sfânta Cuvioasă Teodora
la Sihla» din m unicipiul laşi.
Pe tem eiul prevederilor art. 8 din R egulam entul p e n tru organi
vieţii m onahale, la propunerea Comisiei, Sfântul Sinod hotărăşte :
— A probă în fiinţarea m ănăstirii de călugăriţe «Sf. Cuvioasă T
dora de la Sihla» din m unicipiul Iaşi, u rm ând ca biserica acesteia
poarte în continuare hram ul «Sf. M are M ucenic Gheorghe», iar
tirea să se organizeze şi să funcţioneze potrivit prevederilor can
şi sta tu ta re bisericeşti.
T e m e i n r . 5 9 8 7/1 9 9 2 — Adresa A rhiepiscopiei I
p en tru înfiinţarea m ănăstirii de călugări cu hram urile «Schim b
la Faţă» şi «Dreptcredinciosul Ş tefa n cel Mare şi S fâ n t• de
m u ntele Ceahlău, ju d eţu l Neam ţ.
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In urm a discuţiilor p u rtate, la propunerea Comisiei, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— A probă în fiinţarea m ănăstirii de călugări cu hram urile «Schim 
barea la Faţă» şi «D reptcredinciosul Ş tefan cel M are şi Sxant», care se
va organiza şi va funcţiona p o triv it prevederilor canonice şi sta tu ta re
bisericeşti.
T e m e i n r . 6 1 3 7 / 1 9 9 2 — Adresa Arhiepiscopiei Sucevei
şi Rădăuţilor nr. 1680/1992, cu propunerea de transform are a schi
tu lui de călugări Cămârzan, din localitatea Vadul M oldovei, ju 
deţul Suceava, în m ănăstire de călugăriţe.
Pe tem eiul prevederilor art. 8 şi 10 din R egulam entul p e n tru or
ganizarea vieţii m onahale şi în urm a discuţiilor care au avut loc, S fântul
Sinod hotărăşte :
— A probă transform area schitului de călugări Căm ârzan din loca
litatea V adul Moldovei, ju d eţu l Suceava, în m ănăstire de călugăriţe, care
se va organiza şi funcţiona p o triv it prevederilor canonice şi sta tu ta re
bisericeşti.
T e m e i n r . 5 9 9 9 / 1 9 9 2 — Inform area C om itetului pre
gătitor al C onferinţei naţionale a clerului în legătură cu reuniunea
de la Arad din 16— 17 septem brie 1992 şi cu docum entele adoptate.
în urm a am belor discuţii p u rtate, la care au lu at parte toţi ierarhii
prezenţi, S fântul Sinod a h o tărâ t u rm ătoarele :
— Se reînnoieşte apelul către centrele eparhiale şi facultăţile de
teologie să se pro n u n ţe în legătură cu n a tu ra şi s ta tu tu l canonic privind
o C onferinţă a clerului la nivel de P atriarhie, în lum ina docum entului
de convergenţă elaborat de S fântul Sinod în şedinţa de lucru din 26 iu 
lie 1991, spre a veni în întâm pinarea dorinţei clerului, p en tru o m ai
strânsă cooperare cu ierarhii, în vederea prom ovării activităţii pastorale,
filantropice, m isionare şi de m enţinere a u n ită ţii bisericeşti canonice ;
— Ca atare, S fântul Sinod va fi în m ăsură să acorde aprobare
p e n tru ţinerea urm ătoarei reu n iu n i din seria în tru n irilo r de definire a
C onferinţei clerului la nivel de P atriarh ie, după ce se va încheia acest
proces de consultare cu centrele eparhiale şi cu facultăţile de teologie,
consultare cerută, de altfel, şi de către com itetul de iniţiativă. C onsulta
rea cu toate C entrele eparhiale este necesară deoarece din atitudinile
exprim ate p ân ă acum se constată cu claritate poziţia de însuşire a do
cum entului de convergenţă elaborat de S fântul Sinod şi o pro n u n ţată
rezervă faţă de cerinţa C om itetului de iniţiativă privind constituirea
unei C onferinţe naţionale a clerului, ca organ central consultativ.
T e m e i n r . 6 0 4 6 / 1 9 9 2 — M em oriul Asociaţiei «Frăţia
ortodoxă română», prin care solicită sprijinul m em brilor S fâ n tu lu i
Sinod p en tru înfiinţarea de filiale în eparhii.
La propunerea Comisiei, şi în urm a discuţiilor care au av u t loc,
S fântul Sinod hotărăşte :
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— Recom andă C entrelor eparhiale să sprijine activitatea Asociaţiei
« F răţia ortodoxă rom ână» p e n tru înfiin ţarea de filiale în eparhii, în
scopul revigorării lu crării m isionare în parohii, p o triv it rânduielilor
canonice şi sta tu ta re bisericeşti.
— M em brii S fântului Sinod su n t rugaţi să îndrum e clerul şi cre
dincioşii p e n tru a sprijini lucrarea m isionară a Asociaţiei «Frăţia Orto
doxă Română».
In continuare, Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită pe P. S.
Episcop Calinic al A rgeşului, să prezinte referatele Comisiei canonicăjuridică şi p e n tru disciplină :
T e m e i n r . 5 6 6 9 / 1 9 9 2 — Adresele Episcopiei Oradiei
nr. 124 şi 1825/1992, şi a M itropoliei A rdealului nr. 2417/1992, pri
v in d cinstirea m em oriei şi reabilitarea morală a fostu lu i episcop al
Oradiei, dr. Nicolae Popoviciu şi reînhum area răm ăşiţelor sale pă
m ânteşti la Oradea.
Din cercetarea docum entelor p rezentate se constată că în anul 1950.
S fântul Sinod a fost obligat să pună în retragere pe episcopul Nicolae
Popoviciu. sub presiunea exercitată de regim ul com unist, care invoca
atitudinea in transigentă şi ferm ă a acestui episcop faţă de acţiunile re
gim ului de atunci la adresa Bisericii O rtodoxe şi de îngrădire a activi
tăţii religioase din ţa ra noastră.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi p e n tru disciplină, S fântul Sinod hotărăşte :
— îşi exprim ă acordul cu h o tărârea A dunării eparhiale a Episco
piei O radiei de reîn h u m are a răm ăşiţelor păm ânteşti ale episcopului
dr. Nicolae Popoviciu, în «Biserica cu Lună» din O radea, ca act oe
reab ilitare m orală şi cinstire a m em oriei personalităţii acestui iera rh a l
Bisericii O rtodoxe Române.
— P resa bisericească să dea publicităţii această ho tărâre sinodală,
— Fiecare eparhie v a face studii şi cercetări privind situaţia celor
lalţi ierarhi ortodocşi din raza ei de activitate, victim e ale re p re s iu n i
com uniste, şi va face propuneri corespunzătoare S fântului Sinod. S t u d i i
privind pe fostul episcop Policarp M oruşca îl va întocm i A rhiepiscopal
Sibiului, iar studiile privind ierarhii din Bucovina şi B asarabia se v a r
întocm i p rin g rija A rhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţilor. La elaborare*
studiilor respective C entrele eparhiale vor putea apela la cercetători
teologi de specialitate şi la m ărturiile celor ce au cunoscut persona3tăţile bisericeşti respective.
T e m e i n r . 5 1 0 2 / 1 9 9 2 — Scrisoarea Sanctităţii Soim
B artolom eu I, patriarhul ecum enic al Constantinopolului, prin ca&
anunţă instalarea oficială a I.P.S. Anastasie, ca întâistătător al B i
sericii Ortodoxe A utocefale a A lbaniei.
în urm a discuţiilor p u rtate, la propunerea Comisiei canoni
S fântul Sinod h otărăşte :
— Să se treacă în. dipticele Bisericii noastre num ele noului in.
stă tă to r al Bisericii O rtodoxe A utocefale a Albaniei, P. F. A rhiep'
A nastasie de T irana şi al întregii Albanii.
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— Să se trim ită scrisoare de felicitare P a tria rh u lu i ecum enic p e n tru
alegerea ca în tâistătăto r în fru n te a Bisericii A utocefale a A lbaniei a
P. F. A nastasie, până la crearea unei ierarhii proprii. Se va exprim a,
de asem enea, bucuria p en tru reîn treg irea fam iliei ortodoxe ce va avea
ca rez u lta t sporul vieţii spirituale a Europei.
— Să se trim ită scrisoare de felicitare P. F. A nastasie p rin care
Sfântul Sinod îşi exprim ă convingerea că vor fi luate în seamă şi do
rinţele spirituale ale arom ânilor din A lbania, cărora li se va respecta
şi prom ova iden titatea lor proprie.
T e m e i nr . 6 1 3 8 / 1 9 9 2 — Adresa I. P. S. Arhiepiscop
P im en al Sucevei şi Rădăuţilor nr. 1670/1992, pentru aprobarea
atribuţiilor P. S. Episcop-vicar G herasim P utneanul.
Pe tem eiul prevederilor art. 104 din S ta tu tu l p e n tru organizarea
şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne, la propunerea Comisiei canonică-juridică şi p e n tru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— A probă Decizia nr. 26/1992 a I.P.S. A rhiepiscop Pim en al S u 
cevei şi R ădăuţilor cuprinzând atribuţiile P. S. Episcop-vicar G herasim
P utn ean u l în cuprinsul A rhiepiscopiei Sucevei şi R ădăuţilor.
T e m e i n r . 5 9 8 6 / 1 9 9 2 — Propunerea I. P. S. M itropolit
Daniel al M oldovei şi B ucovinei de a se acorda P. Cuv. Protos.
Ş tefa n Guşă, slujitor la m ănăstirea N eam ţ, rangul de arhim andrit.
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi p entru disciplină,
S fântul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. Cuv. Protos. Ş tefan Guşă, slu jito r la m ănăstirea
Neam ţ, rangul de arhim andrit.
în continuare, la invitarea P rea F ericitului P ărin te Preşedinte,
P. S. A rhiereu-vicar Casian G ălăţeanul, prezintă referatele Comisiei
învăţăm ântului p entru pregătirea personalului bisericesc, asupra urm ă
toarelor problem e :
T e m e i n r . 4 2 7 3 / 1 9 9 2 — R eferat inform ativ privind
desfăşurarea educaţiei moral-religioase în învăţăm ântul prim ar şi
gim nazial (cl. I—VIII), în anul de învăţăm ânt 1991— 1992 şi preci
zări p en tru anul 1992— 1993.
Din exam inarea referatu lu i respectiv reiese că, potriv it actelor nor
m ative în vigoare, în anul şcolar 1991— 1992, s-a continuat predarea
orelor de educaţie m oral-religioasă în şcolile de sta t prim are şi gim na
ziale «opţional şi facultativ», câte o oră pe săptăm ână, cu rezultate sa
tisfăcătoare, unele bune şi chiar foarte bune, acolo unde conducerile
şcolilor au fost dispuse să sprijine această activitate şi acolo unde p res
tanţa, seriozitatea şi pregătirea com petentă a preoţilor au impus-o.
S u n t prezentate, în continuare, dificultăţile întâm pinate în procesul
de predare a învăţăm ântului religios, precum şi eforturile întrep rin se
a tâ t de către eparhii cât şi de către P a tria rh ia R om ână p en tru înles
nirea realizării acestui deziderat.
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Ţinând seam a de propunerile care s-au făcut de Comisia învăţă
m ântului p en tru pregătirea personalului bisericesc şi de discuţiile care
au av u t loc în legătură cu precizările M inisterului înv ăţăm ân tu lu i şi
Ştiinţei şi S ecretariatului de S ta t p e n rtu Culte, privind p redarea Edu
caţiei m oral-religioase, S fântul Sinod ho tărăşte :
— C entrele eparhiale vor întocm i, de urgenţă, tabelele cuprinzând
personalul care va preda Educaţia m oral-religoasă şi le vor trim ite in
vederea em iterii deciziilor de num ire şi încadrarea fiecărei persoane
propuse, în rap o rt cu n um ărul de clase, de ore, cu pregătirea, vechi
m ea etc.
— Se vor organiza consfătuiri cu preoţii, pe protopopiate, pentr»
aducerea la cunoştinţă a precizărilor M inisterului înv ăţăm ân tu lu i ţ i
Ştiinţei, p e n tru înm ânarea lor fiecărui cadru didactic şi p e n tru îndru
m ări în legătură cu aplicarea lor.
— C entrele eparhiale vor organiza cursuri pregătitoare cu cadre
laice care doresc să predea educaţia m oral-religioasă, în vederea ates
tării lor de către Biserică şi recom andarea către inspectoratele şcolaze
p e n tru încadrare.
Acolo unde nu su n t preoţi disponibili se vor folosi în această a c ti
v itate studenţi teologi şi absolvenţi de sem inarii, p o triv it nivelului de
pregătire.
•-.
J
— C entrele eparhiale şi organele rânduite de eparhii vor ţine per
m anent legătura cu inspectoratele şcolare respective, p e n tru a cunoaşte
m odul în care se desfăşoară activitatea de predare a Educaţiei mo
religioase.
— Se vor lua m ăsuri p e n tru repartizarea, de urgenţă, a A
darului m icuţului creştin şi a altor m ateriale didactice necesare.
— C entrele eparhiale vor lua m ăsuri pentru designarea câte
inspector cu învăţăm ântul religios p e n tru fiecare ju d eţ şi a-l recom
Inspectoratului şcolar, îngrijindu-se de atestarea lor p rin Secretari
de S tat p e n tru Culte, de către M inisterul în v ăţăm ântului şi Ştiinţei.
— Serviciul de Studii şi în v ăţăm ânt de pe lângă C ancelaria
Sinod va face dem ersuri p e n tru aprecierea răspunsurilor la edu
m oral-religioasă cu note şi nu cu calificative, precum şi p e n tru e
derea învăţăm ântului religios la clasele IX—X III în învăţă '
liceal.
T e m e i n r . 4 2 7 4 / 1 9 9 2 — Referat inform ativ
desfăşurarea educaţiei moral-religioase în şcolile norm ale de
văţători (cl. I X —XIII), în anul de învăţăm ânt 1991—1992.
Din refe ra tu l respectiv rezultă că, potrivit Convenţiei privind
tarea viitorilor învăţători de a preda Educaţia m oral-religioasă in
v ăţăm ântul p rim ar din şcolile de stat, la clasele I—IV, încheiată 1
M inisterul în v ăţăm ân tu lu i şi Ş tiinţei (nr. 10076/1991) şi S e c re ta i
de S ta t p e n tru C ulte (nr. 4961/1991), începând cu anul şcolar 1991— 1
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au fost introduse în p lan u l de în v ăţăm ân t al şcolilor norm ale câte două
ore de specialitate teologică, la fiecare clasă, cu caracter facultativ, în
cadrul obiectului de studiu «Educaţie m oral-religioasă».
S u n t sem nalate, în raport, realizările în dom eniu ca şi greutăţile
întâm pinate şi se fac propuneri p e n tru buna desfăşurare a procesului
de predare a Educaţiei m oral-religioase în şcolile normale.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei învăţăm ân
tului p en tru pregătirea personalului bisericesc Sfântul Sinod hotărăşte :
— îşi exprim ă acordul cu propunerile C entrelor eparhiale privind
predarea educaţiei m oral-religioase în şcolile de stat, com unicându-se
a tâ t S ecretariatului de S tat p en tru C ulte cât şi M inisterului în v ăţăm ân 
tului şi Ş tiinţei p e n tru găsirea m odalităţii de punere în aplicare a
acestora.
— Se va reactiva Comisia specială care a întocm it program a anali
tică p en tru predarea Educaţiei m oral-religioase în şcolile norm ale, pen
tru
verificarea acesteia în scopul de a se proceda la alcătuirea de m a
nuale de către
m em brii Comisiei respective.
— Se va analiza, îm preună cu S ecretariatul de S tat pentru C ulte şl
cu M inisterul înv ăţăm ân tu lu i şi Ştiinţei, posibilitatea de num ire a unor
inspectori p e n tru învăţăm ântul religios în şcolile norm ale.
T e m e i n r . 5 3 5 2 / 1 9 9 2 — Procesul-verbal al şedinţei
Comisiei speciale p entru învăţăm ântul teologic, din 3 august 1992,
îm preună cu referatul Cancelariei S f. Sinod — Serviciul de studii
şi învăţăm ânt, p rivind planurile de învăţăm ânt pe anul u n iversi
tar 1992— 1993, la Facultăţile de teologie pastorală şi cu profil
din Patriarhia Română.
Din exam inarea acestor docum ente rezultă că, în comisia respectivă
s-au stabilit disciplinele teologice care se predau în Facultăţile de teo
logie pastorală, Teologie-litere şi Teologie-asistenţă socială, precum şi
clasificarea acestora (catedră, conferinţă, lectorat), introducându-se dis
cipline noi de în v ăţăm ânt sau m odificându-se titu la tu ra unor discipline.
Pe baza acestor discipline s-au întocm it şi planurile de învăţăm ânt,
cu durata studiilor de 5 ani la cursurile de zi la toate facultăţile m en
ţionate m ai sus.
în urm a analizării celor de mai sus, a dezbaterilor ce au av u t loc
în şedinţa sinodală şi la propunerea Comisiei învăţăm ântului p entru
p regătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— A probă h o tărârea Comisiei speciale p e n tru învăţăm ântul teo
logic, ca în Facultăţile de teologie pastorală să se predea, începând cu
anul u n iv ersitar 1992— 1993, disciplinele de învăţăm ânt, m enţionate în
procesul-verbal, potriv it cu clasificarea lor.
— A probă P lanul de în v ăţăm ânt u n ita r p e n tru Facultăţile de teo
logie pastorală, elaborat de Comisia specială a învăţăm ântului teologic,
pe 5 (cinci) ani de studii, p e n tru anul univ ersitar 1992— 1993, precum
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şi planul de în văţăm ânt tran zitoriu p e n tru anul IV (seria 1992— 1993),
întocm ite pe baza disciplinelor m enţionate.
— A probă tru n ch iu l comun al disciplinelor teologice care se vor
preda în F acultăţile de T eologie-litere şi Teologie-asistenţă socială, în 
cepând cu anul u n iv ersitar 1992— 1993.
— A probă planul de în văţăm ânt u n ita r şi com un p en tru F acultă
ţile de teologie-litere şi teologie-asistenţă socială, pe 5 (cinci) ani de
studiu p e n tru anul u n iv ersitar 1992— 1993, întocm it pe baza discipline
lor m enţionate.
— A probă revizuirea program elor analitice la disciplinele de studiu
a căror denum ire a fost reform ulată şi alcătuirea program elor analitice
la disciplinele nou introduse în p lanurile de învăţăm ânt.
— A probă ca profesorii de la F acultăţile de teologie, care predau
aceste discipline, să colaboreze la întocm irea şi revizuirea program elor
analitice la : Istoria civilizaţiei şi culturii bizantine ; M orala creştină şi
etică socială ; Misiologie şi ecum enism ; Istoria şi filosofia re lig iilo r:
Istoria filosofiei ; Teologia spiritu alităţii o rto d o x e ; Teologia litu rg ic ă ;
Teologia pastorală ; A rta creştină eclesială ; Psihologie, Pedagogie şi me
todică ; Form area spirituală şi liturgică practică.
— A probă ca din vechile m anuale şi program e să se păstreze num ai
titlu rile şi capitolele care corespund cerinţelor şi să se adauge altele noi
acolo unde este necesar. S tru c tu ra noilor m anuale şi cursuri universi
tare ce se vor elabora p en tru disciplinele teologice, se vor supune avi
zării Comisiei speciale p en tru învăţăm ântul teologic.
— A probă ca F acultăţile de teologie pastorală să studieze în com ua
şi să propună Comisiei speciale p en tru învăţăm ântul teologic, pentr»
exam inarea de către S fântul Sinod, m ăsuri concrete privind sim plifica
rea procedurii de adm itere la cursurile de doctorat în teologie, cu spe
cială privire asupra lim bilor clasice.
— A probă ca F acultăţile de teologie să studieze, în comun, şi s i
facă propuneri, de urgenţă, privind sim plificarea procedurii de echiva
lare a titlu rilo r teologice obţinute la F acultăţile teologice din străină
tate, în cazul în care acestea nu au fost obţinute la o Facultate de teo
logie ortodoxă, păstrându-se, în acelaşi tim p, ceea ce este necesar, dsa
punctul de vedere al Bisericii şi anum e, verificarea conţinutului doctri
n a r al tezei, în rest orientându-se după procedura echivalării titlu rilo r
ştiinţifice în sectorul de stat.
Totodată, Facultăţile de teologie să fie îndatorate a studia m odaStatea de adm itere la doctorat, în acord cu discuţiile anterioare
în Comisia specială p e n tru în v ăţăm ântul teologic, astfel ca lim bile
sice, greaca şi latina, să nu mai fie discipline de exam en, ci a
să devină in strum ente de lucru după adm iterea la doctorat, prin
rea unor cursuri intensive.
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T e m e i n r . 5 9 0 1 / 1 9 9 2 — Adresa Facultăţii de teologie
din Bucureşti, nr. 1233/15 sept. 1992, prin care solicită reglem en
tarea hirotonirii studenţilor în tim pul studiilor universitare.
Comisia învăţăm ântului, studiind adresa nr. 1233/1992, a F acultăţii
de teologie din B ucureşti, ara tă dificultăţile pe care le întâm pină în
desfăşurarea procesului de în văţăm ânt şi în adm inistraţie, datorate h i
rotonirii studenţilor absolvenţi de sem inar şi trecerii acestora la parohie
în cursul anului universitar.
U rm are discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei învăţăm ân
tului p en tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— H irotoniri ale studenţilor în teologie, absolvenţi de sem inarii teo
logice, vor putea avea loc num ai în perioada iulie-septem brie, p entru
a nu se produce p ertu rb ări în procesul de în văţăm ânt şi în adm inis
tra ţia F acultăţilor de teologie, cei hirotoniţi, ca şi eparhiile, având în 
d atorirea să anunţe Facultăţile de teologie despre schim barea statu tu lu i
studenţilor respectivi.
— Se m enţine h o tărârea S fântului Sinod nr. 7735'1990, potrivit
căreia absolvenţii de liceu vor fi hirotoniţi num ai după obţinerea titlului
de licenţiat în teologie.
T e m e i nr . 3 4 9 2 / 1 9 9 2 — R eferatul Cancelariei S f. Sinod
în legătură cu hotărârea Sinodului m itropolitan al M itropoliei Ol
teniei, privind desem narea P. S. Episcop-vicar Damaschin S everi
neanul în postul de decan al Facultăţii de teologie a U niversităţii
din Craiova.
Pe tem eiul prevederilor art. 10, lit. «n» din S tatutul p en tru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe R om âne şi art. 121 din
R egulam entul învăţăm ântului teologic şi la propunerea Comisiei în
văţăm ântului p en tru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de num irea P. S. Episcop-vicar Dam aschin Severineanul
al Arhiepiscopiei Craiova, în postul de decan al F acultăţii de teologie
a U niversităţii din Craiova, cu data de 1 septem brie 1992, potriv it re 
com andării Sinodului m itropolitan al M itropoliei Olteniei.
T e m e i nr .
5 9 8 4 / 1 9 9 2 — Adresa Arhiepiscopiei Tărgoviştei privind înfiinţarea Facultăţii de teologie-litere în cadrul
U niversităţii din Tărgovişte, începând cu anul universitar 1992—
1993.
In urm a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei în
văţăm ântului pentru pregătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod
hotărăşte :
- 'w'jr!
— A probă în fiinţarea F acultăţii de teologie-litere în cadrul U ni
versităţii din Târgovişte, începând cu anul univ ersitar 1992— 1993, care
se va organiza şi funcţiona în condiţiile prevăzute de Protocolul privind
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includerea în v ăţăm ântului superior teologic în cadrul U niversităţilor
de S tat, repartizându-i-se cifra de şcolarizare aprobată.
T e m e i nr . 5 9 8 1 / 1 9 9 2 — Referatul Cancelariei S f. Sinod
in legătură cu hotărârea Sinodului m itropolitan al M itropoliei
M unteniei şi Dobrogei, privind num irea I.P.S. Arhiepiscop Dr. Va
sile al Târgoviştei ca decan şi a P. C. Pr. Ioan Stoica, consilier
adm inistrativ la aceeaşi eparhie, ca secretar ştiinţific al Facultăţii
de teologie-litere din Târgoviste p entru anul universitar 1992—
1993.
Ţinând seam a de adresa R ectoratului U niversităţii din Târgovişte
în care se precizează că cei propuşi p e n tru aceste posturi de conducere
vor îndeplini funcţiile p e n tru care au fost solicitaţi, în mod onorific
şi num ai p e n tru anul u n iv ersitar 1992— 1993 ;
Pe tem eiul prevederilor art. 10, lit. «n» din S tatutul p en tru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne şi art. 121 din R egula
m entul învăţăm ântului teologic ;
La propunerea Comisiei învăţăm ântului p entru pregătirea perso
nalului bisericesc şi în urm a discuţiilor pu rtate în şedinţa sinodală,
S fântul Sinod h otărăşte :
— Ia act de num irea I.P.S. Dr. Vasile, arhiepiscopul Târgoviştei în
postul de decan şi a P. C. Pr. Ioan Stoica, consilier adm inistrativ, în
postul de secretar ştiinţific la F acultatea de teologie-litere din T âr
govişte, p e n tru anul u n iv ersitar 1992— 1993, urm ând a îndeplini aceste
funcţii onorific, p o triv it ho tărârii Sinodului m itropolitan al M itropoliei
M unteniei şi Dobrogei.
T e m e i nr . 6 0 5 2 / 1 9 9 2 — Referat inform ativ privind
schim bul de bursieri.
Deşi în u ltim ul tim p se confruntă cu dificultăţi financiare, Pa
tria rh ia R om ână a co n tinuat să se îngrijească de trim iterea la studii
în stră in ă tate a unor tin eri din rân d u l cărora se recrutează cadrele di
dactice de la şcolile teologice şi personalul de la adm inistraţia p atriar
hală şi adm inistraţiile eparhiale.
T otodată a înlesnit u nor tineri rom âni din Basarabia, Bucovina de
Nord, U ngaria şi Jugoslavia posibilitatea de a urm a şcolile noastre teo
logice în vederea hirotonirii lor p en tru rom ânii ortodocşi din ţările res
pective. în acelaşi tim p au fost prim iţi la studii tineri aparţinând Bi
sericilor O rtodoxe surori din Grecia, A lbania şi Macedonia.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei p en tru p re
gătirea personalului bisericesc, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de referatu l privind schim bul de b ursieri p e n tru anul
academ ic 1992— 1993.
— La trim iterea în stră in ă tate p e n tru studii vor avea prioritate :
1. C adrele didactice din cadrul Facultăţilor de teologie şi Seminariilor teologice ;
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2. D o cto ran zii;
3. Licenţiaţii în teologie şi, în cazuri de excepţie, studenţi şi
elevi de sem inar.
— Fiecare m em bru al Comisiei sinodale de învăţăm ânt, să aibă lista
burselor şi bursierilor.
— E parhiile care au obţinut burse pe căi proprii, să le anunţe, spre
inform are, Comisiei de învăţăm ânt şi Serviciului de burse.
In continuarea şedinţei, Prea Fericitul Părinte Preşedinte invită
pe P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarh al, raportorul Com i
siei afacerilor externe bisericeşti, să prezinte referatele asupra proble
m elor rep artizate Comisiei.
T e m e i n r . 4 5 8 3 / 1 9 9 2 — «A specte d in viaţa bisericească
a diasporei ortodoxe rom âne din Europa centrală şt occidentală».
în ultim a vrem e, în cadrul diasporei ortodoxe rom âne din E uropa
centrală şi occidentală, preoţii şi credincioşii din com unităţile ortodoxe
rom âne depun deosebite eforturi în vederea reorganizării şi a unităţii
lor canonice sub jurisdicţia Bisericii Mame.
Din docum entaţia existentă la dosar se constată că problem a dias
porei rom âneşti din E uropa centrală şi occidentală este foarte complexă,
ea im plicând diverse aspecte ale Ortodoxiei, în general. Cele dintâi p ri
vesc direct Biserica O rtodoxă Rom ână, iar celelalte vizează rap o rtu rile
d intre toate Bisericile Ortodoxe, necesitând o analiză aprofundată în
cadrul S fântului Sinod al Bisericii O rtodoxe Rom âne, şi, de asem enea,
o luare de poziţie com petentă în discuţiile cu P a tria rh ia Ecum enică,
precum şi la lucrările comisiei şi subcomisiei p en tru pregătirea S fân tu 
lui şi M arelui Sinod Pan-O rtodox.
In urm a dezbaterilor ce au avut loc, la propunerea Comisiei afaceri
lor ex tern e bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de docum entele prim ite de P a tria rh ia Rom ână din p ar
tea unor preoţi şi se consideră că este oportun să se aştepte rezultatele
congresului preoţilor ortodocşi rom âni din E uropa centrală şi occiden
tală, ce va avea loc la M iinchen, în tre 1—4 octom brie 1992, după care
se va studia posibilitatea unor discuţii m ai concrete între P a tria rh ia
R om ână şi preoţii delegaţi de Congres.
— Să se constituie o delegaţie, căreia să i se încredinţeze o m i
siune oficială privind lu area de contacte cu com unităţile ortodoxe ro
m âne din E uropa centrală şi occidentală, în vederea norm alizării si
tuaţiei canonice.
T e m e i n r . 4 7 3 1 / 1 9 9 2 — «Problem e noi p rivind viaţa
bisericească din Basarabia şi Bucovina de Nord».
R eferatul prezintă ultim ele evoluţii in dom eniu, atitudinea P a tria r
hiei O rtodoxe Ruse ca şi a I.P.S. V ladim ir în această problem ă. Este
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relevată situ aţia grea a rom ânilor ortodocşi din B asarabia şi eforturile
întreprinse de P a tria rh ia Rom ână în sprijinul acestora. în num eroasele
luări de cuvânt, vorbitorii s-au p ro n u n ţa t asupra m odalităţilor de ac
ţiune în această problem ă.
în urm a dezbaterilor ce au avut loc şi la propunerea Comisiei afa
cerilor externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— A vându-se în vedere discuţiile ce au avut loc la Constantinopol,
în luna m artie 1992, în tre P rea Fericitul P ărinte P a tria rh Teoctist şi
S anctitatea Sa P a tria rh u l A lexei al Moscovei. în urm a cărora s-a ajuns
ia înţelegerea de a se p u rta discuţii bilaterale privind revenirea m itro
poliilor B asarabiei şi Bucovinei sub jurisdicţia P atriarh iei Rom âne, să
se convină, în mod bilateral, asupra continuării discuţiilor, cât mai cu
rând p o s ib il;
— Să se ia m ăsurile necesare ca E ditura In stitu tu lu i Biblic să ti
părească, cât m ai curând posibil, în publicaţiile noastre bisericeşti, toate
docum entele relevante privind d repturile Bisericii O rtodoxe Rom âne
asupra teritoriilor m itropoliilor B asarabiei şi Bucovinei răpite p rin tra 
tatu l R ibbentrop-M olotov ;
— Să se publice studii şi articole privind adevărul despre Biserica
din B asarabia şi B ucovina de Nord.
T e m e i nr . 5 8 4 0 / 1 9 9 2 — Scrisoarea P. S. Episcop
N athanaiel in legătură cu ajutoarele ce le va trim ite în viitor
Episcopia Ortodoxă Română din S.U .A. şi Canada.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— E xprim ă m ulţum iri P. S. Episcop N athanaiel p en tru continua
rea preocupărilor de a trim ite ajutoare în Rom ânia, destinate Bisericii.
— Să fie ru g at P. S. Episcop N athanaiel să inform eze P atriarh ia
Rom ână, ce fel de aju to are intenţionează să trim ită p en tru ca, la rândul
ei, P a tria rh ia să inform eze eparhiile din ţa ră pentru ca acestea să se
adreseze P. S. Episcop N athanaiel p e n tru ca ajutoarele să fie trim ise
în mod direct, pe adresa lor.
— E parhiile vor fi îndatorate să confirme, prin docum entele ce
se vor indica de P. S. Episcop N athanaiel, recepţionarea şi distribuirea
ajutoarelor respective.
T e m e i n r . 5 8 9 5 / 1 9 9 2 — Scrisoarea Sanctităţii Sale, Pa
triarhul ecum enic B artolom eu I, referitoare la stadiul actual al
dialogului oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe
Orientale.
A vând în vedere necesitatea de a se studia stadiul actual al dia
logului cu Bisericile O rtodoxe O rientale cât şi posibilitatea reconvocăm
C om itetului interortodox p en tru dialogul cu Bisericile O rtodoxe Orien
tale de către o comisie a Bisericilor noastre ;
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In u rm a discuţiilor p u rta te şi la pro punerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de scrisoarea S anctităţii Sale, P a tria rh u l ecum enic B artholom eu I, referitoare la stadiul actual al dialogului ortodoxo-vechi
oriental.
— A probă com ponenţa comisiei Bisericii O rtodoxe Române p entru
dialogul cu Bisericile O rtodoxe O rientale, după cum urm ează :
I.P.S. M itropolit N estor al O lteniei — preşedinte ; I.P.S. A rhiepiscop
Vasile al Târgoviştei ; P. S. Episcop Tim otei al A ra d u lu i; P. S. Episcop
Teofan Sinaitul, vicar p a tr ia r h a l; P. C. Pr. prof. Ş tefan Alexe ; P. C. Pr.
prof. Nicolae Necula ; P. C. Pr. Asist. loan I. Ică, — membri.
— Comisia Bisericii noastre p en tru dialogul cu Bisericile Ortodoxe
O rientale, va studia stadiul actual al dialogului cu aceste Biserici şi, to t
odată, posibilitatea convocării C om itetului interortodox pentru dialogul
cu Bisericile O rtodoxe O rientale, în vederea clarificării tu tu ro r proble
m elor nesoluţionate încă în tre Bisericile angajate în acest dialog. Să se
comunice, apoi, P atriarh iei Ecum enice, decizia luată.
T e m e i n r . 4 6 3 7 / 1 9 9 2 — Participarea I.P.S. M itropolit
Ierem ia al Franţei, in calitate de reprezentant personal al patriar
hului ecum enic, la prim a sărbătorire a S fâ n tu lu i Constantin Vodă
Brâncoveanu, îm preună cu cei patru fii ai săi, Bucureşti, 15 august
1992.
La prim a sărbătoare oficială a S finţilor B râncoveni la biserica «Sf.
G heorghe Nou» (15 august 1992), a participat, în calitate de rep re z en 
tan t personal al P a triarh u lu i ecum enic, I.P.S. M itropolit Ierem ia, arhi
episcop al Parisului şi m itropolit al Franţei, preşedintele Consiliului
interepiscopal ortodox din F ranţa.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod h otărăşte :
— Să se ia act de participarea I.P.S. M itropolit Ierem ia al F ranţei,
în calitate de rep rezen tan t personal al p atriarh u lu i ecumenic, la prim a
sărbătoare a Sfântului C onstantin Vodă B râncoveanu şi a celor p a tru
fii ai s ă i ;
— Să se adreseze p atriarh u lu i ecum enic o scrisoare de m ulţum ire
p e n tru participarea m itropolitului Ierem ia la prim a sărbătorire a Sfân
tului C onstantin Vodă Brâncoveanu.
T e m e i n r . 5 9 5 4 / 1 9 9 2 — Scrisoarea adresată episcopilor
Bisericii Romano-Catolice privitor la unele aspecte ale Bisericii, în
înţelesul de com uniune, de către cardinalul Joseph Ratzinger, pre
şedintele Congregaţiei p en tru învăţătura de credinţă a V aticanului
apărută în L ’Osservatore Rom ano nr. 24 din 16 iunie 1992.
în scrisoarea îm părţită în cinci capitole se face revenire la con
ceptul de u n itate a Bisericii U niversale, care se realizează p rin rap o r
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tare a Bisericilor locale din Biserica Romei şi la episcopul acesteia şi
se pune accent aproape exclusiv pe dim ensiunea universală a Bisericii.
Bisericile locale su n t considerate ca «părţi constituite după chipul Bi
sericii U niversale», ele existând doar ca o consecinţă ce derivă din B i
serica Universală».
Conceptul «eclesiologiei euharistice» este legat nu a tâ t de com uni
tatea locală, cât de «existenţa m inisteriului lui P etru, ca fundam ent al
unităţii episcopatului şi al Bisericii U niversale». P rim atul apostolic al
lui P e tru devine astfel un elem ent constitutiv, indispensabil fiecărei Bi
serici locale. Deşi se recunoaşte realitatea pluralităţii şi diversităţii b i
sericeşti, Bisericile necatolice care au «num eroase elem ente ale Bisericii
lui Hristos» realizează o anum ită com uniune cu Biserica Rom ano-Catolică, d ar aceasta este im perfectă. Ne referim aici la Bisericile O rto
doxe, care su n t considerate «Biserici particulare» dar nu şi «Biserici
surori».
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
tern e bisericeşti, S fântul Sinod ho tărăşte :
— Ia act de scrisoarea adresată episcopilor Bisericii Catolice, p ri
vitor la unele aspecte referitoare la înţelesul de com uniune al Bisericii,
de către card. Joseph R atzinger ;
— Să se trim ită scrisoarea sus-m enţionată la Facultăţile de teo
logie din ţara noastră spre inform are şi com entare, în vederea luării
de către Biserica noastră a unei poziţii în această problem ă.
— Se vor publica m ateriale în presa bisericească în legătură cu
tem a respectivă.
T e m e i nr . 5 9 5 5 / 1 9 9 2 — Scrisoarea I.P.S. M itropolit
Nicolae al B anatului privind retragerea sa din Comisia interortodoxă p rivind dialogul cu Federaţia Luterană Mondială.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— A probă cererea de retrag ere a I.P.S. M itropolit Nicolae al B a
natului din Comisia interortodoxă p e n tru dialogul cu F ederaţia L uterană
M o n d ia lă ;
— R eprezentantul Bisericii O rtodoxe Rom âne în respectiva Comisie
va fi Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, decanul F acultăţii de teologie din Iaşi.
T e m e i n r . 3 1 9 9 / 1 9 9 2 — Consultaţia ecumenică asupra
«Relaţiilor dintre Bisericile O rtodoxe şi cele Catolice orientale de
rit bizantin», G eneva—Elveţia, 30 iunie— 6 iulie 1992.
E xam inând darea de seam ă, Comisia afacerilor ex tern e bisericeşti
reţine că Bisericile O rtodoxe m em bre ale Consiliului Ecum enic al Bi
sericilor şi C onferinţei Bisericilor Europene au adus, în atenţia B iseri
cilor m em bre aspecte referito are la situaţiile provocate de restau rarea
uniatism ului în unele ţă ri cu credincioşi ortodocşi.
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în com unicatul difuzat la încheierea Consultaţiei de la Geneva, se
subliniază necesitatea ca C.E.B. şi C.B.E. să se im plice m ai profund în
activitatea pastorală, în dialogul ecum enic şi în rezolvarea tensiunilor
şi conflictelor din E uropa centrală şi de răsărit, apărute în ju ru l pro 
blem ei uniatism ului.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, S fântul Sinod h otărăşte :
— Ia act de rap o rtu l şi recom andările Consultaţiei ecum enice asu
p ra relaţiilor din Bisericile O rtodoxe şi cele Catolice orientale de r it
bizantin.
T e m e i nr . 4 4 3 9 / 1 9 9 2 — R euniunea C om itetului de se
lecţionare a candidaţilor p entru fu ncţia de secretar general al
C onsiliului E cum enic al Bisericilor (A m sterdam —Olanda, 30 iu 
nie — 3 iulie 1992).
A nalizând darea de seam ă, Comisia afacerilor externe bisericeşti a
re ţin u t că la A m sterdam , Com itetul de selecţie a candidaţilor p en tru
postul de secretar general al C.E.B. a ales trei candidaţi : Dr. K onrad
Raiser, Dr. M artin Conway şi Revd. C hristopher Duraisingh.
La Geneva, în tre 16— 18 august 1992, C om itetul de selecţie a optat
p e n tru Dr. K onrad R aiser din G erm ania, care, începând cu 1 ianuarie
1993 va fi noul secretar general al C.E.B.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de alegerea noului secretar general al Consiliului Ecu
m enic al Bisericilor.
T e m e i n r . 1 3 1 8 / 1 9 9 2 — întrunirea grupului p entru
abordarea rolului C.E.B. în diferite Biserici şi relaţiile acestora cu
C.E.B., G eneva—Elveţia, 14— 17 septem brie 1992.
A nalizând d area de seam ă, Comisia afacerilor externe bisericeşti a
re ţin u t faptul că Bisericile m em bre ale C.E.B. su n t îndem nate să se
im plice în procesul de reorganizare program atică a C.E.B. şi să facă
evaluarea C onsiliului de pe poziţiile lor specifice şi din perspectiva
aşteptărilor lor, în vederea realizării unei viziuni şi înţelegeri comune
a C.E.B.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de în tru n ire a G rupului p e n tru abordarea rolului C.E.B.
în diferite biserici şi relaţiile acestora cu C.E.B., la care a participat
P. C. Pr. Ioan Sauca, consilier patriarhal.
T e m e i n r . 2 0 6 7 / 1 9 9 2 — în tru n ire globală ecumenică
■pentru tineret şi studenţi, G eneva—Elveţia, 16— 23 m ai 1992.
E xam inând darea de seam ă, Comisia afacerilor externe bisericeşti
a re ţin u t că au fost aprobate tem ele pe care în tru n ire a din B razilia
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(iulie 1993) urm ează să le abordeze : economie, societate, educaţie, d rep 
tu rile om ului, situaţia fem eii şi m ediul înconjurător. D elegatul rom ân.
Dl. V aleriu Gavrilovici, m em bru ASCOR, a propus includerea în cadrul
subtem elor a problem ei avortului.
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
e xtern e bisericeşti, S fâ n tu l S in o d hotărăşte
— Ia act de întrunirea globală ecum enică pentru tin e ret şi stu 
denţi, G eneva—Elveţia, 16—23 m ai 1992.
T e m e i n r . 4 2 4 1 / 1 9 9 2 — Adresa Organizaţiei A ID R om
către S fâ n tu l Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne referitoare la
săptăm âna de rugăciune p en tru unitate creştină, 1993.
Consiliul Ecum enic al Bisericilor face o călduroasă invitaţie tu tu ro r
B isericilor de a celebra în ultim ele opt zile ale lunii ianuarie, S ăptă
m âna de rugăciune p e n tru u n itatea creştină cu tem a : «A p u rta roadele
D uhului p e n tru u n ita te a creştinilor» (Gal. 5, 22—23).
A nalizând darea de seam ă, Comisia afacerilor ex tern e bisericeşti a
re ţin u t că rugăciunea p e n tru u n itatea creştină a ju cat un rol central
în cursul întregii istorii a Bisericii.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fântul Sinod h otărăşte :
— Ia act de adresa O rganizaţiei AIDRom către S fântul Sinod al
Bisericii O rtodoxe Rom âne, referitoare la săptăm âna de rugăciune p en 
tru unitate creştină, 1993 ;
— Se vor da în d rum ări clerului p e n tru organizarea săptăm ânii de
rugăciune p e n tru u n itatea creştinilor, precum şi în legătură cu alte
m anifestări cu caracter ecum enic p e n tru prom ovarea toleranţei creştine
şi înţelegerii m utuale ;
— Din însărcinarea Bisericilor, care vor să participe la celebrarea
acestei săptăm âni, AIDRom va publica o broşură specială ce conţine
tex tu l şi tem a Săptăm ânii de rugăciune, care ar putea conţine şi r u 
găciuni specifice din trad iţiile ortodoxă, reform ată şi luterană.
T e m e i n r . 2 4 2 / 1 9 9 2 — A X -a A dunare generală a Con
ferinţei Bisericilor Europene cu t e m a : «D um nezeu uneşte — o
nouă creaţie in Hristos», Praga, 1— 11 septem brie 1992.
O delegaţie a Bisericii O rtodoxe Rom âne, alcătuită din I.P.S. Mi
tropolit A ntonie al A rdealului, P. S. Episcop Teofan Sinaitul, vicar pa
triarh al, PP. CC. Pr. C onstantin Voicu şi Ilie M oldovan, P. Cuv. Maria Bălan de la m ănăstirea Agapia şi teologul Răzvan Novacovski din
B ucureşti, a particip at Ia cea de a X -a A dunare G enerală a Conferinţei
B isericilor Europene. A dunarea a av u t tem a : «Dum nezeu uneşte — o
nouă creaţie în Hristos». La lucrări au p articipat 114 delegaţi, re p re 
zentând Bisericile O rtodoxe şi P rotestante din întreaga Europă. In
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cadrul A dunării s-au adoptat noua C onstituţie a C.B.E., noul R egula
m ent de aplicare a C onstituţiei şi noul R egulam ent al A dunării generale
a C.B.E. A fost red a c ta t un m esaj către Biserici. Din noul C om itet cen
tra l al C.B.E., care a fost ales, fac p arte şi P. S. Episcop Teofan Sinaitul,
vicar patriarh al, şi P. Cuv. M aria Bălan.
A dunarea a abordat şi alte problem e, cum ar fi : conflictul arm at
din Iugoslavia, problem a naţionalism ului exclusivist şi problem atica ţă 
rilo r din centrul şi estu l Europei. T rebuie să m enţionăm câ în tre delegaţii
ortodocşi şi cei pro testan ţi au ex istat puncte de vedere divergente, ceea
ce i-a d eterm inat pe ortodocşi să elaboreze o declaraţie oficială în care
se afirm ă că problem ele de credinţă nu pot fi puse la vot.
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Rom âne la
cea de-a X -a A dunare generală a Conferinţei Bisericilor Europene de la
P raga ;
— A nalizarea cu atenţie a p articipării Bisericii noastre la C.B.E. şi,
eventual, să se reconsidere în context panortodox poziţia Bisericii O rto
doxe R om âne faţă de această organizaţie ecumenică.
T e m e i n r . 5 1 6 4 / 1 9 9 2 — Consfătuirea internaţională p ri
vin d drepturile om ului, Geneva, 1—5 iulie 1992.
La această consfătuire din p artea Bisericii noastre a participat
Dl. Avocat M ircea Pârvu. în tim pul discuţiilor au fost dezbătute, cu
precădere, aspecte legate de prom ovarea institu ţiilo r internaţionale refe
ritoare la protecţia drep tu rilo r om ului, a tâ t în A frica cât şi în fostele
ţări com uniste din Europa.
în u rm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod h otărăşte :
— Se ia act de participarea rep rezentantului rom ân la C onsfătuirea
internaţională p rivind drep tu rile om ului de la G eneva-Elveţia ;
— Să se urgenteze procedura legată de în fiinţarea şi în Rom ânia
a unui Consiliu ecum enic naţional al C ultelor spre a se facilita dialogul
cu forurile internaţionale specializate în apărarea drepturilor omului.
T e m e i n r . 3 7 4 3 / 1 9 9 2 — C onferinţa a IV -a pe tem e
pastorale antieretice. A tena, 24— 29 iunie 1992.
Tem a C onferinţei a fost : «C urente ezoterice şi fundam entaliste — o
am eninţare p e n tru spiritul ortodox şi p e n tru civilizaţia noastră».
Din p a rtea Bisericii O rtodoxe Rom âne a particip at P.C. Pr. Prof.
Ion Buga.
S-a a ră ta t pericolul infestării tu tu ro r dom eniilor vieţii de către
curentele ezoterice care se strecoară sub m asca progresului şi evoluţiei,
a organizaţiilor ştiinţifice, filosofice, u m anitariste sau sociale.
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C onferinţa a form ulat 26 de propuneri care definesc cadrul cola
borării interortodoxe neoficiale p e n tru preîntâm pinarea acestor situaţii
foarte grave p e n tru Biserică şi Societate.
în urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
ex tern e bisericeşti, S fântul Sinod ho tărăşte :
— Ia act de darea de seam ă a P.C. P r. Prof. Ion Buga privind
C onferinţa a IV -a pe tem e p astoral-antieretice a reprezentanţilor m itropoliţilor din Grecia, 24—29 iunie 1992 ;
— Să se publice D eclaraţia finală a C onferinţei a IV-a pe tem e
pastoral-antieretice de la A tena, în revista centrală «Biserica O rtodoxă
Română».
T e m e i n r . 1 5 6 5 / 1 9 9 2 — A 14-a A dunare generală a
Syndesm os, Moscova 1— 8 iunie 1992.
Delegaţia rom ână a fost form ată din : Nicolae Teodoreanu, A nişoara
Carol, Dr. Ioan Coman şi Dr. Teodor Paraschiv.
In urm a discuţiilor p u rta te şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, S fântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de darea de seam ă a participanţilor rom âni la cea de-a
14-a A dunare generală a Syndesm os, Moscova, 1—8 iunie 1992.
Epuizându-se exam inarea problem elor înscrise pe ordinea de zi,
P rea Fericitul P ărin te P a tria rh Teoctist m ulţum eşte m em brilor S fân tu 
lui Sinod p e n tru participarea la şedinţă şi pentru contribuţia adusă la
soluţionarea problem elor dezbătute, adresându-le rugăm intea de a
u rm ări îndeaproape aducerea la îndeplinire a h otărârilor luate.
în încheiere, P rea F ericirea Sa declară prorogată sesiunea sino
dală pe anul 1992.
Şedinţa se încheie la orele 21,00.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
D rept p e n tru care se încheie prezentul proces-verbal.

Preşedintele Sfântului Sinod,
t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROM ÂNE
S E C R E T A R U L S F A N Ţ U L U I S IN O D
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